UCHWAŁA Nr 396/18
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od
obowiązku realizacji zajęć dla kadry kierowniczej i nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Opatówek
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) po uzyskaniu opinii związków
zawodowych Rada Miejska Gminy Opatówek uchwala, co następuje:
§1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu
obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art.42 ust 3 cytowanej
na wstępie ustawy o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę miedzy obowiązującym
nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w poniższej tabeli:
L.p.

Stanowisko kierownicze

1.
2.
3.

Dyrektor przedszkola
Wicedyrektor przedszkola
Dyrektor szkoły liczącej
od 8 do 16 oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej
17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły

4.
5.

Tygodniowa liczba godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć
4
10
3
2
6

§2. Obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć obowiązuje dyrektora,
wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowiska kierownicze w szkole lub
w przedszkolu, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie
nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, od pierwszego dnia miesiąca następującego
po objęciu powierzonego stanowiska, chyba że objecie stanowiska powierzono pierwszego
dnia miesiąca, a przestaje obowiązywać z końcem miesiąca, na który powierzono te
obowiązki.
§3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach posiadanych środków
finansowych organ prowadzący może zwolnić dyrektora szkoły lub przedszkola od
obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonych w § 1.
§4. Do liczby oddziałów, od której zależy obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć wlicza się również oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek.
§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 396/18
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od
obowiązku realizacji zajęć dla kadry kierowniczej i nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Opatówek

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela Rada Miejska
Gminy Opatówek określa zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego
obowiązkowego

wymiaru

godzin

zajęć

dydaktycznych,

wychowawczych

i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w szkole
i przedszkolu, dla których Gmina Opatówek jest organem prowadzącym.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

