
UCHWAŁA NR IX/56/2019
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

gminę Zbójno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono obowiązki dyrektora szkoły lub zespołu obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela do:

1) 8 godzin tygodniowo w szkole, która liczy od 4 do 9 oddziałów;

2) 6 godzin tygodniowo w szkole, która liczy od 10 do 14 oddziałów;

2. Obniżka wymiaru obowiązkowych zajęć wicedyrektora szkoły jest o 4 godziny mniejsza od obniżki 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora szkoły, w której nauczyciel pełni obowiązki wicedyrektora.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/94/2000 Rady Gminy Zbójno z dnia 6 września 2000 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2203, z 2018 r., poz. 2245 i z 
2019 r. poz. 730
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Uzasadnienie

1.Przedmiot regulacji

Ustalenie wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów
i wicedyrektorów szkoły oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także
nauczycieli, których obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze

2.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Art. 42 ust. 6. 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.

Projekt uchwały był przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym.

ZNP w Golubiu-Dobrzyniu projekt uchwały zaopiniowała pozytywie.

3.Uzasadnienie merytoryczne

Zasady udzielania i rozmiar obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz zasady zwolnienia od
obowiązku realizacji zajęć pozostawiono nieznacznie odbiegającym niż dotychczas obowiązującym
wymiarze. W poprzedniej uchwale rady Gminy Zbójno nr XVI/94/2000 z dnia 6 września 2000 r.
tygodniowy wymiar zajęć dla dyrektora szkoły liczącej o 7 oddziałów wynosił 7 godzin, a dla dyrektora
szkoły liczącej od 8 do 12 oddziałów tygodniowy wymiar wynosił 5 godzin. Zmiana już wieloletniej
uchwały wynika z dostosowania jej do nowego ustroju szkolnego, ponieważ w gminie Zbójno nie ma szkół
liczących mniej niż 9 oddziałów a szkoły mają zbliżoną ich ilość.

4.Skutki finansowe

Ustalenie wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów
i wicedyrektorów szkoły oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także
nauczycieli, których obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze może spowodować powstanie skutków finansowych.
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