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UCHWAŁA NR XXXVI/286/18
RADY GMINY ŻARY
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół i szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Żary oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
2017.1875 ze zm.), art. 42 ust. 7 punkt 1 i 2 w związku z art. 91d punkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2017.1189 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający z planu
nauczania lub organizacji pracy zespołu szkół lub szkoły w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje
obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub
przekracza ten wymiar powinien w innych okresach danego roku szkolnego realizować taką liczbę godzin zajęć
(zwiększoną lub zmniejszoną), aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu całego roku szkolnego
odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć.
2. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć
przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć – godzinami ponadwymiarowymi są godziny
zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych
w ust. 1.
3. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 tygodniowy wymiar godzin zajęć różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć
przekraczać 1,5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach i za
pisemną zgodą organu prowadzącego.
4. Różny w poszczególnych okresach roku szkolnego plan zajęć, do którego odnoszą się zasady ust. 1 – 3,
powinien być dla każdego nauczyciela określony w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany
nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
§ 2. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, któremu powierzono stanowisko
kierownicze w zespole szkół lub szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Żary, obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2017.1189 ze zm.), do poziomu
ilości zajęć określonych w poniższej tabeli:
L.p.
1.
a)
b)
c)
d)

Stanowisko kierownicze, wielkość, typ szkoły
Dyrektor szkoły / zespołu każdego typu liczącego:
Do 5 oddziałów
Od 6 do 8 oddziałów
Od 9 do 11 oddziałów
Od 12 do 15 oddziałów

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć
12
10
8
5
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e)
2.
a)
b)
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Powyżej 15 oddziałów
Wicedyrektor szkoły / zespołu każdego typu
liczącego:
12 i więcej oddziałów liczących do 200 uczniów
12 i więcej oddziałów liczących powyżej
200 uczniów

3
10
8

2. Postanowienia ust. 1 mają odpowiednio zastosowanie do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.
3. Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określone zgodnie z ust. 1 lub ust. 2 mają
zastosowanie odpowiednio:
1) od pierwszego dnia objęcia stanowiska – w stosunku do dyrektora, wicedyrektora przedszkola, zespołu
szkół lub szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowiska kierownicze w przedszkolu, zespole szkół lub
szkole.
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie
obowiązków kierowniczych w zastępstwie.
§ 3. 1. Dopuszcza się zwolnienie dyrektora zespołu szkół lub szkoły w danym roku szkolnym od
obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w § 2 ust. 1, w następujących przypadkach:
1) wykonywania przez przedszkole lub szkołę szczególnie złożonych zadań,
2) wykonywania przez przedszkole lub szkołę zadania nałożonego przez organ prowadzący przedszkole,
zespół szkół lub szkołę,
3) zespołu szkół lub szkoły będącej w fazie jej tworzenia lub likwidacji.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 następuje na wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły po
stwierdzeniu zaistnienia przypadku (ów) określonych w ust. 1.
3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą pozostałych nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Żary do dokonywania czynności związanych ze zwolnieniami, o których
mowa w ust. 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żary.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 01 września 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Kasprów

