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INFORMACJA PRASOWA 

 
Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński wydał dziś rozstrzygnięcie nadzorcze orzekające 

nieważność zarządzenia  nr 4/2021  z 23 lutego 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach  prowadzonych przez Miasto Poznań – ze 

względu na istotne naruszenia prawa.  

 

Regulamin określał warunki konkursu na zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych ogólnodostępnych prowadzonych przez Miasto Poznań.  

W regulaminie wskazano, że  organizatorem konkursu jest Miasto Poznań. Konkurs miał na celu 

wyłonienie ofert z opisem programu zajęć dodatkowych ukierunkowanych na dwa obszary. Obszar 

pierwszy dotyczył zindywidualizowanej pracy z uczniem zdolnym i zainteresowanym, kształcenia 

umiejętności przedmiotowych, realizowania różnorodnych form pracy z uczniem, wsparcia uczniów 

w okresie edukacji zdalnej z uwagi na zagrożenie COVID-19, natomiast obszar drugi dotyczył zajęć 

dodatkowych ukierunkowanych na  przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu. 

 

Zarządzenie w przedmiocie organizowania zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych ogólnodostępnych prowadzonych przez Miasto Poznań, 

zostało wydane przez Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, tj. pracownika 

samorządowego, który nie posiadał kompetencji w obszarze decydowania o organizacji zajęć 

dodatkowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. Kompetencje Dyrektora Wydziału 

Oświaty określone  w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Poznania, ograniczały się jedynie 

do wydawania zarządzeń w sprawach organizacyjnych kierowanego przez niego Wydziału.     

 

Organ nadzoru wskazał, że o zajęciach dodatkowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych ogólnodostępnych prowadzonych przez Miasto Poznań, powinni decydować  

i je organizować dyrektorzy poszczególnych szkół prowadzonych przez Miasto Poznań  po 

zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych i rad rodziców tych szkół oraz po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego, co wprost wynika z przepisów ustawy Prawo oświatowe.        

Stwierdzenie nieważności zarządzenia wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa w zakresie 

objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Rozstrzygnięcie może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu  

w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.   

 

 


