UCHWAŁA NR XL/319/2010
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie obniżenia realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów szkół, przedszkola i ich zastępców.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku art. 42 ust 6 i 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.):
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy do wymiaru
godzin:
1) dyrektorzy szkół i przedszkola – 4 godziny obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin,
2) zastępcy dyrektorów szkół – 9 godzin obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin.
§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 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 zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na stronie
internetowej BIP Gminy Lądek Zdrój.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą od 1 września 2010 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lądku Zdroju
Leszek Pazdyk

UZASADNIENIE
Na podstawie art.42 ust 6 i 7 oraz art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj.: Dz. U.
z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm. „art. 42 ust.6. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu
one 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,
o których mowa w ust. 3. 7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa: 2) zasady udzielania i rozmiar obniżek,
o których mowa w ust. 6 , oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3; Art.91d.
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szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania o kompetencje
organu prowadzącego określone w: 1) art. 30 ust.6 i 10a, art. 42 ust. 7, art. 42a ust. 1 , art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7,
art. 70a ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa; W związku

UZASADNIENIE
Na podstawie art.42 ust 6 i 7 oraz art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj.: Dz. U.
z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm. „art. 42 ust.6. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu
one 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,
o których mowa w ust. 3. 7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa: 2) zasady udzielania i rozmiar obniżek,
o których mowa w ust. 6 , oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3; Art.91d.
W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania o kompetencje
organu prowadzącego określone w: 1) art. 30 ust.6 i 10a, art. 42 ust. 7, art. 42a ust. 1 , art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7,
art. 70a ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa; W związku
z powyższym przedstawiam uzasadnienie wnioskowanych zniżek dla poszczególnych dyrektorów szkół i przedszkola:
1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach – szkoła wiejska, księgowość szkoły ma siedzibę w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju, bardzo duży zakres pracy administracyjnej – brak zastępcy, przy szkole jest
oddział przedszkolny dla sześciolatków, częste awarie w starych budynkach szkoły. 2. Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Lądku-Zdroju – w szkole jest 14 oddziałów klasowych. Wypełnianie obowiązków dyrektora szkoły powoduje
częste, niezaplanowane ale uzasadnione usprawiedliwione nieobecności na zajęciach edukacyjnych, bądź
wychowawczo – opiekuńczych (kontrole, petenci, szkolenia, narady, konferencje i inne). Dyrektor szkoły ma
kwalifikacje do nauczania klas I-III. 3. Dyrektor Gimnazjum Publicznego. Obniżenie obowiązkowego wymiaru godzin
dydaktycznych pozwoli dyrektorowi poświęcić więcej czasu na organizację pracy szkoły. Wypełnienie obowiązków
dyrektora szkoły powoduje częste, niezaplanowanie ale uzasadnione usprawiedliwione nieobecności na zajęciach
edukacyjnych, bądź wychowawczo – opiekuńczych (kontrole, petenci, szkolenia, narady, konferencje i inne). 4.
Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Lądku-Zdroju. Wnioskuję o obniżenie obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć edukacyjnych – organizacja przedszkola nie przewiduje żadnych etatów administracyjnych poza
kierownikiem żywienia, księgowość przedszkola ma siedzibę w Gimnazjum Publicznym. Zajęcia administracyjne
dyrektora oraz częste nieobecności na zajęciach spowodowane szkoleniami, zebraniami, konferencjami, przyjęciami
petentów odbijają się na poziomie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola (należy organizować
zastępstwa za nieobecnego dyrektora). Nie bez znaczenia jest też konieczność przeprowadzenia drobnych remontów
i napraw budynki (stary budynek ) i pomieszczeń przedszkola. 5. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w LądkuZdroju. Organizacja szkoły nie przewiduje stanowiska zastępcy dyrektora. Zajęcia administracyjne dyrektora liceum
powodują częste nieobecności na zajęciach edukacyjno – wychowawczych. Dodatkowej pracy przysparza
przygotowanie dokumentacji uczniów do matury oraz sama matura. Zakres pracy dyrektora wpływałby ujemnie na
realizacje treści programowych z danego przedmiotu. Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuję o uchwalenie zniżek
godzin dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolu w proponowanej wysokości.

Burmistrz Lądka-Zdroju Osoba
pełniąca funkcję Burmistrza
Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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