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UCHWAŁA NR 376/2020

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora lYIłodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi

Na podstawie art. 85 t ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1998 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2019 r., póz. 2215) w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.póz. 1148;póz. 1078, póz. 1680,póz. 1681,
póz.1818,póz. 2197 oraz póz. 2248) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ l. Z dniem 27 lutego 2020 r. zawiesza się p. Dorotę Zielińską - nauczyciela
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiemozi, pełniącego funkcję dyrektora
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi, w pełnieniu obowiązków z przyczyn
wskazanych z uzasadnieniu niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega doręczeniu p. Dorocie Zielińskiej.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Członkowie Zarządu:

Marcin Kosiarek - Starosta Łowicki

Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki

Janusz Michalak - Członek Zarządu ^ -
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UZASADNIENIE

Pani Dorota Zielińska jest nauczycielem pełniącym funkcję dyrektora Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w ICiemozi.

W dniu 27 lutego 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Łowiczu, w ślad za
zawiadomieniem z Prokuratury Rejonowej w Łowiczu o wszczęciu postępowania karnego,
wpłynęło Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Łowiczu o zastosowaniu środka
zapobiegawczego w postępowaniu karnym w postaci zawieszenia w czynnościach
służbowych wykonywanych w MOS w Kiemozi oraz nakazu powstrzymywania się od pracy
z małoletnimi w placówkach administracji publicznej i samorządu terytorialnego.
Z uzasadnienia ww. postanowiema oraz zawiadomienia wynika, że wobec p. Doroty
Zielińskiej zostało wszczęte postępowanie karne, w toku którego zarzucono jej, że nie
dopełniła swoich obowiązków nie zawiadamiając organu powołanego do ścigania
o okolicznościach popełnienia przestępstwa wobec jednego z wychowanków Ośrodka,
działając w ten sposób na szkodę interesu prywatnego małoletniego wychowanka MOS
w Kiemozi.

Przepis art. 85 t ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela stanowi, że „Dyrektor szkoły zawiesza
w pełnieniu obo-wiqzkow nauczyciela, a organ prowadzący szkołę - nauczyciela pełniącego
funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępo-wanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. f)

Z treści uzasadnienia powołanego postanowienia Prokuratury Rejonowej w Łowiczu
jednoznacznie wynika, że wobec p. Doroty Zielińskiej zostało wszczęte postępowanie karne
i że dotyczy ono czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Dodatkowo został zastosowany
wobec niej środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych oraz
nakazu powstrzymania się od pracy z małoletnimi w placówkach administracji publicznej
i samorządu terytorialnego. Zgodnie z dyspozycją art. 85t ust. 2 Karta Nauczyciela organ
prowadzący jest w takiej sytuacji zobligowany do zawieszenia nauczyciela pełniącego
funkcję dyrektora placówki, co uzasadnia podjęcie niniejszej Uchwały.

Stosownie do treści art. 8-5t ust. 4 „ Zawieszenie \v pełnieniu obowiqzkow nie może tnvac
dłużej niż 6 miesięcy, chyba że przeciwko nauczycielowi lub nauczycielowi pełniącemu
funkcję dyrektora szkoły toczy się jeszcze postępowanie karne lub postępowanie
dyscyplinarne, w związku, z którym, nastąpiło zawieszenie."
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Od decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków nauczycielowi pełniącemu funkcję
dyrektora szkoły przysługuje odwołanie do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu prowadzącego
szkołę.


