Uchwala
Rady Gminy Slawno
z dnia .
.... .. 2013 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru znizek tygodniowego obowi<tzkowego wymiaru godzin zajfi!c
dydaktycznych, wychowawczych i opiekullczych nauczycieli pelni<tcych stanowiska kierownicze w szkolach i
przedszkolach.
Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w zwiqzku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycLnia 1982 r. - Karta Nau czyciela (t.j.
Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z pMn . zm.) Rada Gminy Slawno uchwala, co nast~puje :

§ 1. 1. Ustala si~ zasady udzielania oraz rozmiar znizek tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zaj~ e
dydaktycznych , wychowawczych i opiekunczych nauczycieli pelniqcych stanowiska kierownicze w na s t~pujqcy sposob
1) znizka tygodnioweg o obowiqzkowego wymlaru zaj ~ e przysluguje nauczycielom pelniqcym funkcj~ dyrektora lub
wlcedyrektora kazdego typu szk611 przedszkoli , dla ktorych organem prowadzqcym jest Gmina Slawno;
2) znizka przysluguje w okresie pelnienia funkcji ;
3) rozmiar znizki godzin zalezy od liczby oddzial6w , funkcjonujqcych w danej plac6wce i wynosi :
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2. Nauczyclelom , ktorzy zgodnle z tabelq okreslonq w ust. 1 realizujq obnlz:ony tygodnlowy ObOWlqzkowy wymlar zaj~e ,
nie mMna przydzielae godzin ponadwymiarowych .
3. Gdy liczba godzin, wynikajqca z planu przedmiotu realizowanego przez nauczyciela, kt6remu obnizono tygodniowy .
obowlqzkowy wymiar zaj~c przekracza wymiar okreslony w us!. 1. a potrzeba przydzielenia tych godzin wynika z
koniecznosci zabezpieczenia prawidlowej organi za qi szkoly, god ziny ponadwymiarowe mogq bye przydzlelone za zgod q
organu prowadzqcego .
4. Wymiar zaj~c ustalony w us!'1 odnosi si~ takze do nauczycieli zajmujqcych stanowiska kierownicze w zast~pstwie za
nauczycieli . ktorym powierzono te stanowiska . z tym. i.e ob owiqzuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiqca
nast~pujqcego po miesiqcu . w kt6rym zlecono nauczycielowi L a st~pstwo .

§ 2. 1. Organ prowadzqcy szkol~ dopuszcza moi.liwosc calkowitego zwolnienia dyrektor6w od tygodniowego.
obowiqzkowego wymiaru godzin zajt;)c mi~dzy innymi gdy:
1) warunki funkcjonowania placowki powodujq znaczne

zwi~kszenie

zadan dyrektora ;

2) w placowce wystt;)pujq uwarunkowania kadrowe . umoi.liwiajqce takie zwolnienie .
2. Zwolnienia. 0 ktorym mowa w us!. 1 na wniosek dyrektora udziela organ prowadzqcy w miart;) posiadanych srodkow
finansowych, okreslajqc jednocze snie czas trwania zwolnienia .
3. Dyrektor. wicedyrektor posiadajqc zgod~ na zwolnienie. 0 ktorym mowa w ust. 1 nie moze realizowae godzin
ponadwymlarowych.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sit;) W6jtowi Gminy Slawno oraz dyrektorom szkol i przedszkoli prowadzonych przez
Gmin~

Slawno.

§ 4. Traci moc uchwala Nr XVII 1/86/2004 z dnia 2906 .2004 r. w sprawie tygodniowego obowiqzkowego wymi aru
nauczycielom , kt6rym powierzono stanowiska kierownicze i inne funkcje w szkolach .
§ 5. UChwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Zachodniopomorskiego , z mocq obowiqzujqcq od 1 wrzesnla 2013 r.
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Uzasadnienie
Zgodnie z wymogami ustawy - Ka.rta Nauczyci ela art. 42 ust 6i ust. 7 pkt 2 nauczyciclom, kt6rym
powierzooo kierownicze stanowiska, obniza si~ tygodniowy obowi¢O\vy wym iar godzin zaj c,
w zaleznosci od wielkosci i typu szkoty oraz warunk6w pracy. Dyrektorzy oraz wicedyrektorzy pelni",
funkcje kierownik6w zaklad6w pracy, z czego wynikajq dodatkowe obowiqzki organizacyjne, udzial
w szkoleoiach, naradach i innych wyjazdach reprczentuj'lcych zaklad . Odpowicdzialoi sq za stan bazy
i zadania, ...vynikajqce z obowiqzujqcych \V oswiacie przepis6w prawa. Kompetencje w sprawie ustalenia
zasad udzielania i rozmiaru znizek oraz przyznawania zwolnienia od obowiqzku realizacji zajt;:c nale4
do Rady Gminy, zgodnie z art. 9] d cytowaneJ wyzej ustawy

