
Szanowni Państwo,  

reagując na opublikowane informacje byłej kierownik SAPO na temat funkcjonowania Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach informuję, że: 

1. Dyrektor ZSP w Szewcach złożył pismo informujące o pomyłce w wykazaniu liczby 

uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niewłaściwe 

jest używanie przez Kierownika SAPO sformułowania „wykrycie”, gdyż to właśnie do 

obowiązków kierownika należało weryfikowanie i scalanie informacji ze szkół gminnych 

w zbiorczym raporcie przekazanym do Systemu Informacji Oświatowej. Zamieszczając 

powyższe dane, na podstawie których naliczana była subwencja. Kierownik SAPO 

również ponosił odpowiedzialność. Zgodnie z korektą w SIO subwencja oświatowa dla 

Gminy Wisznia Mała została przekazana w należytej wysokości w roku 2016, a Gmina nie 

poniosła żadnych kosztów. 

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów naliczany był i jest na podstawie arkusza 

sprawozdawczego opracowanego w oparciu o uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała 

nr VI/XVII/151/12 z dnia 28 marca 2012 roku, który dyrektorzy przedstawiali 

Kierownikowi SAPO. Po zapoznaniu się zamieszczonymi tam danymi Kierownik SAPO 

przedstawiał uzasadnienie jego wysokości do akceptacji Wójta Gminy Wisznia Mała. 

3. Dyrektor ZSP w Szewcach potwierdza fakt naruszenia bezpieczeństwa uczniów, które 

miało miejsce 04.10.2016 r. Nieprawdą jest, że dziecko po tym fakcie przeniosło się do 

innej szkoły. Do końca roku szkolnego było uczniem ZSP w Szewcach. 

To był jedyny przypadek w ponad 30-letniej pracy w zawodzie nauczyciela. Zdarzenie 

o podobnym charakterze nigdy wcześniej nie mało miejsca i mieć nie będzie!    

4. Kontrola przeprowadzona w dniach od 15.03.2016 do 30.03.2016 w zakresie ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych nr pisma l.dz 0717/286/2016 SAPO mówi, że „większość 

zakupów realizowanych była na podstawie art. 4 Regulaminu tj. bez konieczności 

zachowania formy pisemnej oraz możliwości negocjacji z jednym wykonawcą”-co 

oznacza, że dyrektor miał prawo dokonać takiego zakupu.  

5. Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w dniu 09.12.2016 r. 

stwierdziła, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest uczniom w należyty 

sposób, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniach Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych. Zalecenia KO dotyczyły jedynie procedur formalnych związanych 

z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.   

Nieprawdą jest, że uczniowie nagminnie opuszczają szkołę w Szewcach, poziom 

migracji porównywalny jest do poziomu w pozostałych szkołach. Zauważalne były jednak 

przypadki, kiedy to osoby, które kierują się wyłącznie opinią osoby nieprzychylnej ZSP 

w Szewcach przeniosły dziecko do innej placówki.  

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w ZSP w Szewcach rozwijają swoje 

uzdolnienia i zainteresowania, osiągają liczne sukcesy poparte stypendiami i nagrodami 

oraz wysokimi wynikami egzaminu gimnazjalnego.  

Szkoła współpracuje z rodzicami biorąc pod uwagę opinię każdego z nich. Cieszy się 

dobrą opinią wśród mieszkańców. 


