UCHWAŁA NR XXXVII/218/21
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których
Gmina Poświętne jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1372), art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 oraz art. 91 d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela
(t.j.
Dz. U.
z 2019 r.,
poz. 2215,
z 2021 r.,
poz. 4)
po
zapoznaniu
się
z opinią związków zawodowych uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze a także dla nauczycieli,
którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.
2. Uchwała dotyczy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Poświętne
jest organem prowadzącym.
§ 2. Nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w zależności od wielkości i typu placówki oraz
warunków pracy, według następujących zasad:
L.p.
1.
2.
3.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor szkoły (zespołu szkół) powyżej 8 oddziałów
Dyrektor szkoły (zespołu szkół) do 8 oddziałów
Kierownik filii szkoły, przedszkola

Ilość godzin zniżki
12 godzin
6 godzin
3 godziny

§ 3. Wymiar godzin zajęć określony w § 2 odnosi się również do nauczycieli pełniących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje od pierwszego
dnia miesiąca po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/114/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie
wymiaru i zasad udzielania zniżek godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 4) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa: zasady udzielania i rozmiar obniżek,
o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3.
Włączenie
Szkoły
Filialnej
w Brudzewicach
oraz
Samorządowego
Przedszkola
w Brudzewicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poświętnem z dniem 01 września 2021 r. spowoduje,
że zostanie utworzone stanowisko kierownika filii szkoły oraz przedszkola, który będzie wspomagał dyrektora
zespołu. Z tego też tytułu przysługiwało mu będzie obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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