
UCHWAŁA Nr ..
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445; zm. z 2016r. poz. 1045 i 1890) i art. 
229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267; zm.: z 2014r. poz. 183, poz. 1195; 
z 2015r. poz. 211, poz. 702, poz. 1195, poz. 1274) Rada Powiatu Łowickiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się, skargę _ na Zarząd Powiatu Łowickiego
za —

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu 
Łowickiego i zobowiązuje się go do zawiadomienia Skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SADY





Uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu
Łowickiego

Pismem z dnia 02.09.2015 r. Pani ~ zwróciła się do Starosty
Łowickiego z prośbą o umożliwienie jej córce ' - uczennicy klasy
drugiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu 
nauki języka niemieckiego i języka rosyjskiego w stopniu rozszerzonym.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łowickiego, zwana dalej Komisją, 
rozpatrywała skargę na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2016 roku w obecności 
Członków Zarządu Powiatu i Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 
w Łowiczu. Komisja zapoznała się z dokumentami i wyjaśnieniami Zarządu 
Powiatu Łowickiego, w imieniu którego Starosta Powiatu przedstawił w sposób 
wyczerpujący swoje stanowisko w sprawie przytaczając fakty i argumenty 
zawarte poniżej.

W dniu 20 maja oraz 31 sierpnia 2015 r. działając na podstawie art. 5 ust. 
7 pkt 3 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 199 lr. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 
Łowickiego zatwierdził arkusze organizacyjne na rok szkolny 2015/2016 szkół 
ponadgimnazjalnych/placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki, w tym I 
Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. Opracowany 
przez Szkołę arkusz nie uwzględniał grupy języka niemieckiego z rozszerzonym 
programem nauczania. Powyższe wynikało z faktu, iż chęć nauki tego języka w 
stopniu rozszerzonym w roku szkolnym 2015/2016 zadeklarowało jedynie 4 
uczniów.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zm.) na obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów 
zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej przy podziale na grupy z 
uwzględnieniem stopnia zaawansowania znajomości języka obcego. Dodatkowo 
zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do ww. rozporządzenia -  ramowym planem 
nauczania dla liceum ogólnokształcącego,, dyrektor liceum ogólnokształcącego 
biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły ustala 
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń 
wybiera od 2 do 4.

Działając w oparciu o powyższe przepisy prawa Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na tworzenie min. 12-osobowych grup językowych, a w przypadku liceów 
dał prawo wyboru aż 3 przedmiotów z rozszerzonym programem nauczania.

O braku możliwości wyboru nauki języka niemieckiego jako przedmiotu 
z rozszerzonym programem nauczania w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie I 
Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu oraz ich rodzice zostali poinformowali 
przez Dyrekcję Szkoły odpowiednio wcześniej.
Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom edukacyjnym uczennicy 
umożliwiono jej naukę języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym w II



Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, w którym taka 
grupa została utworzona, z czego uczennica korzystała od dnia 09.09.2015 r.

Pismem z dnia 1.12.2015 r. p. ' ponownie wystąpiła o utworzenie
grupy języka n iem ieck ieg o  z rozszerzonym programem nauczania w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Łowiczu, tym razem do Zarządu Powiatu, motywując swą 
prośbę tym, iż dotychczasowy tryb nauki -  uczęszczanie na ww. zajęcia do innej 
Szkoły, jest bardzo uciążliwy.

Zarząd Powiatu Łowickiego rozpatrzył sprawę w dniu 16.12.2015 r. nie 
wyrażając zgody na utworzenie w I Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu grupy 
z języka niemieckiego w stopniu rozszerzonym z powodu zbyt małej liczby 
chętnych, o czym p. została poinformowana pismem z dnia 18.12.2015
r., podobnie jak o tym, że jest to jedyna forma udziału w zajęciach jaką Powiat i 
Szkoła są w stanie zaoferować jej córce na obecną chwilę.

W świetle dokonanych ustaleń Komisja stwierdziła, że zarzuty kierowane 
przez skarżącą pod adresem Zarządu Powiatu Łowickiego nie potwierdziły się. 
Mając na uwadze powyższe, Komisja w głosowaniu jawnym uznała skargę za 
bezzasadną.


