
UCHWAŁA NR XXIII/160/09  

RADY GMINY DRAGACZ  

z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 
dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla pedagogów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.
1)

) uchwala się,  co
następuje : 

§ 1. W uchwale Nr XXI/176/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie
ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół  oraz
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zaję ć  dla pedagogów i nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, § 1 pkt d otrzymuje brzmienie: 

„d) dla dyrektora przedszkola czynnego ponad 5 h dziennie, liczącego 2 oddziały – w liczbie
10 h, liczącego 3 oddziały – w liczbie 12 h,”  

§ 2. Uchwała ma zastosowanie do pensum realizowanego od 1 września 2009 r.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/160/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2009 r.
zmieniającej uchwałę Nr XXI/176/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie
ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół  oraz
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zaję ć  dla pedagogów i nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin. Z treści art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela wynika kompetencja organu prowadzącego szkołę lub placówkę do określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół  tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć co zostało zrealizowane w uchwale Nr XXI/176/05 Rady
Gminy Dragacz z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zaję ć  dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół  oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zaję ć  dla pedagogów i nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin. W 2005 roku przedszkole samorządowe liczyło dwa oddziały i dlatego
wspomniana uchwała określała obniżkę pensum dla dyrektora przedszkola o tym stopniu organizacji.
Uruchomienie od września 2009 roku trzeciego oddziału w gminnym przedszkolu wymaga
określenia przez organ prowadzący obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla dyrektora takiej placówki. Zaproponowana obniżka wzorowana jest na regulacji zastosowanej
w (obecnie już  archiwalnym akcie) zarządzeniu MEN z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,
oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. (M.P. z dnia 23 czerwca
1997 r.). Biorąc pod uwagę, że w placówce poza etatem dyrektora zatrudniony jest w administracji
jeden pracownik w wymiarze ½ etatu na stanowisku intendenta wydaje się  w pełni uzasadnione
zwiększenie o 2 godziny obniżki pensum. Przewiduje się  realizację  2 godzin zajęć dydaktycznych,
o które obniża się  pensum dyrektora, w formie godzin ponadwymiarowych. Miesięczny koszt tych
godzin obliczony od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego wyniesie (wraz
z pochodnymi) 238,05 zł. 

 
Przewodniczący Rady  

 
 
 

mgr Jerzy Domański 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689,
Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 Nr
145, poz. 917 oraz z 2009 Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458 i Nr 67, poz. 572. 

 
Przewodniczący Rady 

 
 
 

mgr Jerzy Doamński
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