Mobbing w szkole? Nauczyciel napisał skargę
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Jeden z nauczycieli Szkoły Podstawowej w Trzciannie (gm. Nowy Kawęczyn) twierdzi, że jest
mobbingowany przez dyrektor placówki. Z tego powodu poinformował kuratorium oświaty,
które podkreśla, że sprawa nie leży w ich kompetencjach.
W ostatnim czasie jedna z nauczycielek wystosowała skargę do kuratorium na obecną dyrektor
placówki.
– Najkrócej mówiąc chodzi o mobbing. Te sytuacje miały miejsce w tym roku szkolnym. Ja doskonale
znam swój zakres obowiązków, ale oczekiwania, które miały być wypisywane w elektronicznym
dzienniku w moim odczuciu wybiegały poza ten zakres – tłumaczy nauczycielka, która chce pozostać
anonimowa.
Otrzymanie skargi potwierdza skierniewicka delegatura kuratorium.
Treść tej sprawy nie leży naszych kompetencjach. Nie jesteśmy w stanie rozwiązać tej sprawy.
Udzieliliśmy takiej odpowiedzi nauczycielce, która podpisała się pod nadesłanym dokumentem.

Irena Lesiak, dyrektor skierniewickiej delegatury kuratorium oświaty w Łodzi
Kurator dodaje, że nie otrzymuje innych niepokojących sygnałów od rady rodziców, a także samych
rodziców, co do samego funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Trzciannie.
– W mojej ocenie funkcjonowanie placówki jest prawidłowe i nie mam żadnych uwag. Nowy dyrektor,
który pojawia się szkole ma swoją wizję, którą chce wdrożyć. Nie zawsze spotyka się to z pełnym
uznaniem zespołu nauczycieli – dodaje Irena Lesiak.
Zastanawiam się, co dalej zrobić z tą sprawą. Jeszcze nie złożyłam pisma do sądu pracy. To trudna
sytuacja zarówno dla mnie jak i dla całej mojej rodziny.
nauczyciel Szkoły Podstawowej w Trzciannie
Skarga została przekazana do rady gminy Nowy Kawęczyn. Otrzymanie pisma również potwierdza
przewodniczący. Jednak jak sam zaznacza, podejście do sprawy jest podobne jak kuratorium.
– Pojawiła się skarga, ale uważam, że jako rada nie do końca jesteśmy dobrym adresatem. Od tęgo są
odpowiednie instytucje jak sąd pracy czy powiatowa inspekcja pracy. Tak zresztą
zarekomendowaliśmy w odpowiedzi do nauczycielki – przyznaje Paweł Nowakowski, przewodniczący
rady gminy Nowy Kawęczyn.
Radny przyznaje, że kilkakrotnie analizował treść skargi.
Chcę bardzo mocno podkreślić, że to jest wyłącznie moje zdanie, uważam, że w treści skargi nie ma
podstaw do tego, by mówić o mobbingu. Zaznaczam, że jest to bardzo delikatna sprawa i nie mam
kompetencji do wygłaszania wyroków.
Paweł Nowakowski, przewodniczący rady gminy Nowy Kawęczyn
Nauczycielka jeszcze nie podjęła decyzji, czy sprawę skieruje do sądu pracy, bądź też wspomnianej
powiatowej inspekcji pracy.
O sprawę zapytaliśmy także Magdalenę Kubisztal, dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzciannie.
– Nie otrzymałam osobiście żadnego pisma ze skargą na mnie, dlatego nie chcę komentować tej
sprawy – odpowiada krótko zarządzająca placówką w Trzciannie.
Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, że to nie pierwsza skarga. Z pracy w szkole zrezygnował
już jeden z pracowników. Podobne rezygnacje rozważają kolejne osoby personelu.
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