
Uchwała Nr 801/XXXI/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w sprawie wymaganego 
stroju na lekcje wychowania fizycznego

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) - Rada Miasta 
Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Uznaje się za bezzasadną skargę P------ S-------- na Dyrektora Szkoły Podstawowej 

nr 30 w sprawie wymaganego stroju na lekcje wychowania fizycznego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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UZASADNIENIE

Dnia 11 kwietnia 2017 r. (przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
pismem z dnia 7 kwietnia 2017 r. znak: DWST-WPZN.052.5.2017.DC) wpłynęła do Rady 
Miasta Lublin skarga P------ S-------- na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w sprawie 
wymaganego stroju na lekcje wychowania fizycznego.

W oparciu o zebrane materiały i złożone wyjaśnienia należy stwierdzić, 
że  corocznie na początku roku szkolnego rodzice są proszeni o wyposażenie dzieci 
w  strój sportowy składający się z białej koszulki, ciemnych spodenek oraz miękkiego 
obuwia sportowego. Prośba ta wynika z konieczności zapewnienia uczniom bezpiecznych 
i higienicznych warunków podczas lekcji wychowania fizycznego. Rodzice dotychczas nie 
zgłaszali uwag w tym zakresie. Dyrektor Szkoły nie otrzymuje też sygnałów, aby uczniowie 
uczestniczący w zajęciach w stroju innym niż wymagany ponosili jakiekolwiek 
konsekwencje.

Wskazanie rodzicom wymaganego stroju sportowego nie jest nadużyciem 
ze strony Dyrektora Szkoła i nie narusza praw rodzicielskich. Dyrektor Szkoły jest otwarta 
na sugestie rodziców, zaś dotychczasowy brak sprzeciwu odebrany został jako aprobata 
i zrozumienie ze strony rodziców.

W świetle powyższego skargę uznaje się za bezzasadną.
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