UCHWAŁA NR 209/2021
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku
Na podstawie art. 85 t ust. 1 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., poz. 1148 ze zm.) Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 17 grudnia 2021 roku zawiesza się Pana Rafała Olechę nauczyciela
w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku pełniącego funkcję dyrektora w Zespole Szkół Technicznych
w Kłodzku w pełnieniu obowiązków z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega doręczeniu Panu Rafałowi Olecha.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłodzkiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Pan Rafał Olecha jest nauczycielem pełniącym funkcję dyrektora w Zespole Szkół Technicznych
w Kłodzku.
Na podstawie Zarządzenia nr 135/2021 z dnia 22 listopada 2021r. Starosty Kłodzkiego oraz upoważnienia nr
ORG.077.358.2021 z dnia 22.11.2021r., w okresie od dnia 23.11.2021r. do dnia 30.11.2021r. przeprowadzona
została kontrola doraźna w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Przedmiotem kontroli była ocena
prawidłowości przyznawania godzin za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od dnia
01 maja 2021r. do dnia zakończenia kontroli. Zgodnie z zapisami ustawy Karty Nauczyciela (Dz.U.2021.1762
t.j. z dnia 2021.09.29) nauczyciel realizuje tygodniowo zajęcia obowiązkowe, może również mieć przydzielone
godziny ponadwymiarowe wpisane do planu lekcji jako godziny stałe, które zatwierdza organ prowadzący do
realizacji w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny. Każda zmiana w realizacji godzin przez
nauczycieli musi zostać zatwierdzona przez organ prowadzący w formie aneksu do arkusza organizacyjnego.
Dyrektor placówki może przydzielać tzw. godziny doraźne zastępstw (na podstawie art. 35 ust. 2 i ust 2a Karty
Nauczyciela), które przydzielane są dla nagłych zastępstw w przypadku nieobecności nauczyciela.
W wyniku prowadzonej kontroli stwierdzono, że Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku
rażąco naruszał prawa pracowników w związku z realizacją przez nich dyżurów nocnych w internacie, bez
zapewnienia im obowiązkowego dnia wolnego po pracy w porze nocnej zgodnie z §
4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 17 maja 2001r. w sprawie realizowania
przez nauczycieli tygodniowego wymiaru godzin w porze nocnej (DZ. U. nr 52, poz. 550). Ponadto
stwierdzono, że Dyrektor przydzielał sobie oraz wybranym nauczycielom realizację godzin zastępstw
doraźnych bez wprowadzenia uprzednio jakiejkolwiek regulacji oraz obiektywnych kryteriów określających
zasady przydziału tychże godzin oraz z naruszeniem ich charakteru. W trakcie kontroli Dyrektor przedłożył
ponadto dokument pt. Zarządzenie nr 36/2020 z datą 15 września 2020r., potwierdzony za zgodność
z oryginałem. Z treści dokumentu miało wynikać, że Dyrektor wprowadził „procedurę przydziału zastępstw
w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku”. Wskazany dokument nie został jednak nigdy wprowadzony do
obiegu prawnego oraz nie znajduje się w rejestrze zarządzeń Dyrektora, który jest prowadzony w sposób
chronologiczny. W publicznym rejestrze BIP na stronie szkoły - https://zsp.bip.klodzko.pl/ znajduje się
ponadto Zarządzenie o tym samym numerze 36/2020 z dnia 15 września 2020r. które ma jednak inną nazwę
i treść, tj.
„Procedura przekazania obowiązków w ZST w Kłodzku”. W związku ze stwierdzonymi
naruszeniami oraz opisanym zachowaniem Dyrektora zasadnym jest jego natychmiastowe zawieszenie
w obowiązkach kierownika placówki celem zabezpieczenia prawidłowego przebiegu postępowań wszczętych
na skutek stwierdzonych naruszeń prawa.
Wyjaśnienia złożone przez dyrektora po otrzymaniu protokołu kontroli doraźnej nie skutkowały zmianą
ustaleń poczynionych w czasie kontroli, co spowodowało utrzymanie dotychczasowej, negatywnej oceny
działań kierownika jednostki.
Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości organ prowadzący skierował zawiadomienie do organu ścigania.
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