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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze
w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) i art. 42 ust. 7 pkt 2 i pkt 3 lit. b i c oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 62/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących
funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych,
doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci
młodsze (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 1315) zmienia się § 2 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Zwalnia się od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych:
1) Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie,
2) Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie,
3) Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej,
4) Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 42 ust 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole,
a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości
i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć. Określenie zasad udzielania
i rozmiar obniżek oraz przyznawanie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, zgodnie
z art. 42 ust. 7 pkt. 2 ustawy, należy do zadań organu prowadzącego.
Pan Jacek Pawłowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysłowie zwrócił się z prośbą o przywrócenie
obowiązku realizacji zajęć w wymiarze 3 godzin tygodniowo.
Z uwagi na fakt, iż nauczyciel szkoły będzie przebywał od dnia 01.09.2020 r. na urlopie dla poratowania
zdrowia, zasadne jest przywrócenie obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dyrektorowi szkoły Jackowi
Pawłowskiemu, który posiada wymagane kwalifikacje do przedmiotu nauczanego przez nieobecnego nauczyciela.
Projektodawca: Burmistrz
AK

Id: B4133BF5-4B5F-4E1F-9EC5-1B360D431123. Projekt

Strona 1

