Projekt
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Głuchołazy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r.
poz. 967 z późn. zm.), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Głuchołazy obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta
Nauczyciela, do liczby godzin zajęć określonych w tabeli:
LP.
1.

2.

Funkcja

Obowiązkowy tygodniowy wymiar
zajęć (w godzinach)

Dyrektor przedszkola liczącego:
mniej niż 5 oddziałów

6

od 5 do 8 oddziałów

5

powyżej 8 oddziałów

4

Wicedyrektor przedszkola

7

Dyrektor szkoły liczącej:
mniej niż 8 oddziałów

6

od 8 do 15 oddziałów

4

powyżej 15 oddziałów

3

Wicedyrektor szkoły

6

§ 2. Wymiar zajęć ustalony w § 1, odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje
z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał zajmować stanowisko.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/162/2004 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 czerwca 2004 .r
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły oraz przyznawania zwolnień od obowiązku
realizacji zajęć takim osobom.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mariusz Migała
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Uzasadnienie
Podjęcie uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach wynika
z art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn.
zm.).
Uchwała ma również charakter porządkujący wynikający z wprowadzonej reformy edukacji.
Projekt uchwały został przedstawiony związkom zawodowym, celem zaopiniowania.
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