
Oœwiadczenie z³o¿one
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w dniu 28 maja 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Zwracam siê z proœb¹ o rzetelne zbadanie dzia³alnoœci ³ódzkiego kuratora oœwiaty dotycz¹cej posta-
nowieñ w sprawie wniosku o odwo³anie pana Rados³awa Herudziñskiego ze stanowiska dyrektora Ze-
spo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Be³chatowie.

Rados³aw Herudziñski zosta³ dyrektorem tej szko³y 1 wrzeœnia 2007 r. w wyniku przeprowadzonego
konkursu. Podczas sprawowania funkcji przez obecnego dyrektora szko³a znacznie podnios³a poziom
edukacji, o czym œwiadcz¹ wysokie osi¹gniêcia jej uczniów i absolwentów oraz wysokie lokaty w rankin-
gach najlepszych szkó³ zarówno w województwie, jak i w kraju. Dlatego jestem zaniepokojony tym, ¿e za
pomoc¹ ró¿nych wybiegów d¹¿y siê do zmiany dyrektora, który ma du¿e osi¹gniêcie w zakresie edukacji.
Œwiadcz¹ o tym nastêpuj¹ce dzia³ania ³ódzkiego kuratora oœwiaty.

Decyzj¹ nr 3/2010 z dnia 31 marca 2010 r. pe³ni¹cy obowi¹zki ³ódzkiego kuratora oœwiaty zobo-
wi¹za³ dyrektora Rados³awa Herudziñskiego do wprowadzenia zmian do statutu kierowanej przez niego
wy¿ej wymienionej szko³y w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania tej decyzji. Statut szko³y zosta³
przyjêty w 2002 r., a wiêc w okresie, kiedy obecny dyrektor nie pe³ni³ tej funkcji. Po objêciu funkcji
w 2007 r. obecny dyrektor wprowadza³ aktualizacjê zmian do statutu. Dyrektor nie skorzysta³ z przy-
s³uguj¹cego mu prawa odwo³ania od decyzji pe³ni¹cego obowi¹zki ³ódzkiego kuratora oœwiaty, bowiem
postanowi³ w wyznaczonym terminie wykonaæ zalecenie organu nadzoru pedagogicznego, jakim jest
pe³ni¹cy obowi¹zki kuratora. Dyrektor Rados³aw Herudziñski przygotowa³ zmiany w statucie i zwróci³
siê do rady pedagogicznej kierowanej przez niego szko³y o podjêcie uchwa³y wprowadzaj¹cej te zmiany.
Rada pedagogiczna z inicjatywy grupy nauczycieli, pomimo trzykrotnego wniosku, nie wyrazi³a zgody
na te zmiany, do których dyrektor zosta³ zobowi¹zany przez pe³ni¹cego obowi¹zki kuratora. Dyrektor
szko³y nie ma narzêdzi prawnych, aby zmusiæ radê pedagogiczn¹ do wykonania zaleceñ organy nadzoru
pedagogicznego. W zwi¹zku z tym dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Be³chatowie
skierowa³ pismo o sygnaturze ZSP3-091-15/10 z dnia 6 maja 2010 r. do pe³ni¹cego obowi¹zki ³ódzkiego
kuratora oœwiaty, w którym poinformowa³ o tym, ¿e nie jest w stanie wykonaæ zaleceñ z powodu niewy-
ra¿enia zgody przez radê pedagogiczn¹ na te zmiany.

W odpowiedzi na to pismo ³ódzki kurator oœwiaty skierowa³ wniosek – pismo KO.DPT-
-OWS/0713/52/10/JŒ z dnia 18 maja 2010 r. – do starosty be³chatowskiego zobowi¹zuj¹cy do odwo³a-
nia pana Rados³awa Herudziñskiego ze stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3
w Be³chatowie z powodu niewykonania zaleceñ opisanych powy¿ej. Nie odniós³ siê w ¿aden sposób do
wyjaœnieñ z³o¿onych przez dyrektora dotycz¹cych braku mo¿liwoœci wprowadzenia zalecanych zmian
do statutu z powodu braku zgody rady pedagogicznej. Dyrektor podj¹³ wszelkie dzia³ania niezbêdne do
wprowadzenia zmian zalecanych przez organ nadzoru pedagogicznego i nie mo¿e ponosiæ odpowiedzial-
noœci za dzia³ania rady pedagogicznej, która zablokowa³a wprowadzenie tych zmian.

Czy to dzia³anie, maj¹ce na celu uniemo¿liwienie dyrektorowi wprowadzenie zalecanych zmian, nie
jest po to, aby pozbyæ siê niewygodnego dla grupy nauczycieli zwierzchnika, który poprzez podniesienie
wymagañ wobec nich podniós³ poziom nauczania?

Dlaczego ³ódzki kurator oœwiaty obci¹¿a dyrektora odpowiedzialnoœci¹ za brak zgody rady pedagogi-
cznej, jeœli chodzi o wykonanie jego zalecenia, dlaczego nie pomóg³ dyrektorowi w przekonaniu rady do
swej decyzji?

Zamiast otrzymywaæ pomoc, szko³a nêkana jest przez organ nadzoru pedagogicznego ci¹g³ymi kon-
trolami. Znamienne jest to, ¿e w ci¹gu ostatnich dwóch i pó³ roku, kiedy szko³¹ kierowa³ obecny dyrek-
tor, przeprowadzono a¿ piêtnaœcie kontroli szko³y, podczas gdy w ci¹gu poprzednich siedemnastu lat
takich kontroli by³o dwadzieœcia cztery. Jest to ponadczterokrotny wzrost intensywnoœci przeprowa-
dzania kontroli.

Nadmieniam, ¿e dzia³anie dyrektora Rados³awa Herudziñskiego popiera NSZZ „Solidarnoœæ”, który
swoje stanowisko przedstawi³ w³adzom oœwiatowym i Zarz¹dowi Powiatu Be³chatowskiego.

Proszê o informacjê, czy istnieje procedura, która umo¿liwia wprowadzenie w szkole zaleceñ organu
pedagogicznego mimo obstrukcji rady pedagogicznej blokuj¹cej ich wprowadzenie. Jeœli nie ma takiej
procedury, to wnoszê o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do jej wprowadzenia.

Wies³aw Dobkowski




