
Prqekt
UCHWAŁA NR XLDU lżaIB

RADY GMINY TARNOW OPOLSKI

z dnia 10 października 2018 r.

w przedmiocie zmiany uchwaly nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia
2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżekw realizacji tygodniowego, obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia
Ęgodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogówo logopedów, psychologów i nauczycieli

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym Ęgodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustaw_ł, z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U.
z20I8r,poz.994zęzm.),art.42ust.6i7pkt2i3ustawyzdniaż6sĘcmia1982r.-Kartanauczyciela(tekst
jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz art. 76 pkt żż lit. d) ustawy z dnia 27 paździemka ż0l7 r. - o
finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. ż203 zę zm.), po uzyskaniu opinii związków
zawodowych, Rada Gminy Tamów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwalę nr XLIV/34Ilż0I8 Rady Gminy Tarnórv Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżęk w realizacji tygodniowego. obowiązkowego wymiaru godzin zĄęć naucz,vcieli_
ktorym powierzono stanor,viska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
pedagogórv, logopedow, psychologólv i nauczy,cieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym Ęgodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dokonuje się zmiany § l i
nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

"§ 1. 1. W zależności od rvielkości i typu placowki oraz od warunkow pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.

dyreltororvi i wicedl,rektorowi. zatrudnionym w przedszkolu lrrb szkole, dla ktorych organem prou,adącvm
jest Gmina Tarnórł,Opolski obniza się tygodniow1,oborviązkorły lv_piar godzin do wymiaru określonego rr
ponizszej tabeli:
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2. Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim zwalania się w całości z obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. tIchwała wchodzi w zycie po upływie l4 dni od daty ogłoszęnia w Dzięnniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tarnów Opolski



uzasadnienie

Z uwagi na szczególną sytuację dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim i zakresu

obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, przepisy prawa przewidują w stosunku do nauczyciela

dyrektora obniżenie wymiaru pensum albo zwolnienie z obowiązku realizacji pensum, zgodnie z art 42 ust. 6

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r, Karta Nauczyciela (Dz. U, z20l8 r. poz. 1189 z późn, zm.).

Pensum jest to tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęó dydaktycznych, wychowawczych i

opiekuńczych prowadzonych bezpośrędnio z uęzniami lub wychowankami albo na tch rzęcz. Kompetencja w

zakresie obniżenia wymiaru pensum dydaktycznego dyrektorowi szkoĘ lub placówki oświatowej oraz

zwolnienie z obowiązku realizacji pensum, na mocy art. 42 ust 7 ww. ustawy, naleĘ do organu prowadzącego

szkołę. Organ ten ustala w stosownej uchwale obniżkę pensum, a ponadto przyznaje dyrektorowi szkoĘ

zwolnienię od obowiązku realizacji zajęó dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńcrych (zwolnienia z

pensum). Organ prowadzący szkołę upoważniony jest do określenia rozmiaru tych obniżek lub nvolnienia z

obowiązku realizacjl pen sum całkowicie.

W zrviązku zWgaszaniem Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim obecnie kadra naucrycielska

szkoĘ pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. W celu umożliwienia realizacji dodatkowych zadań

wynikających z zajmowanego stanowiska kierowniczego, celowe jest zwolnienie z obowiązkowej realizacji

wymiaru godzin zajęó dydaktycznych, wychowawcrych i opiekuńczych określonych w uchwale nr

XLIV134112018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 20l8 roku w sprawie zasad udzielania i

rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęó naucrycieli, którym

powierzono stanowiska kierowniczę oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęó pedagogów,

logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.


