
  

UCHWAŁA NR XXXV/197/18 

RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU 

z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnienia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących kierownicze stanowisko w Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowo- Wychowawczych w Surażu 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z poźn. zm.), 

§ 1. 1. Zwalnia się w roku szkolnym 2018/2019 Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo – 

Wychowawczych w Surażu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć szkolnych. 

§ 2. Wicedyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Surażu ustala się w roku 

szkolnym 2018/2019 tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć szkolnych w ilości 10 godzin. 

§ 3. Nauczycielom korzystającym ze zwolnienia i zniżek, godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, 

przydziela się tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości realizacji tych godzin przez innego nauczyciela. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2018 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu 

Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 maja 2018 r.

Poz. 2101



Załącznik do uchwały Nr XXXV/197/18 

Rady Miejskiej w Surażu 

z dnia 26 marca 2018 r. 

Z uwagi na szczególną funkcję Dyrektora szkoły lub placówki oświatowej i zakresu obowiązków 

wynikających z pełnienia funkcji, przepisy prawa przewidują w stosunku do nauczyciela - dyrektora szkoły 

obniżenie wymiaru pensum albo zwolnienie z obowiązku realizacji pensum (art. 42 ust. 6 Karty 

Nauczyciela) 

Pensum jest to tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. 

Kompetencja w zakresie obniżania wymiaru pensum dyrektora szkoły lub placówki oświatowej oraz 

zwolnienie z obowiązku realizacji pensum należą do organu prowadzącego szkołę (art. 42 ust. 7 Karty 

Nauczyciela). Organ prowadzący szkołę upoważniony jest do określenia rozmiaru tych zniżek lub 

zwolnienie z obowiązku realizacji pensum całkowicie. 

Pani Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Surażu pismem z dnia 

19.02.2018 r. zwróciła się z prośbą o zwolnienie Dyrektora Zespołu w rok szkolnym 2018/2019 z realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć szkolnych oraz ustalenie w roku szkolnym 2018/2019 

Wicedyrektorowi Zespołu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin szkolnych w ilości 10 godzin. 

Pani Dyrektor swoją prośbę motywowała: 

1. Wzrostem zadań związanych z nadzorem pedagogicznym szkół i przedszkola. 

2. Pełnieniem  przez  Dyrektora i Wicedyrektora dodatkowych obowiązków sekretarza szkoły. 

 Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam zasadność podjęcia w/w uchwały. 
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