
Projekt

Uchwała nr.

Rady Miejskiej w Giżycku

zdnia 20l9r.

w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2019 2020 dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku z obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 w związku z art. 91d pkt I ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

~ 1. W roku szkolnym 2019 2020 zwalnia się dyrektora Szkoł) Podstawowej nr 4 im. I Dywizji Piechoty
w Giżycku z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich
rzecz.

~ 2. Wykonanie uchwaly powierza się Burmistrzowi Giżycka.

~ 3. Uchwała wchodzi w życie I września 2019 r.
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Uzasadnienie

Z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły i zakres jego obowiązków 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 obniżenia
wymiaru pensum dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły lub placówki oświatowej oraz zwolnienie
z obowiązku realizacji pensum należy do organu prowadzącego szkołę (art. 42 ust. 7 Karty nauczyciela).
Organ ten ustala w stosownej uchwale obniżkę pensum, a ponadto może przyznać
dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły całkowite zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych (zwolnienie z pensum),

Pan Bartosz Orczyc Musiałek, który 1.09.2019 r. obejmie stanowisko dyrektora SP4 w Giżycku
zwrócił się z prośbą o zwolnienie z realizacji obniżonego pensum w r. szk. 20 19/20. Jak już wyżej
wspomniano kompetencje do zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3
Karty nauczyciela posiada organ prowadzący — w tym przypadku rada gminy (art. 91d tej ustawy). Z tego
względu przygotowano niniejszy projekt uchwały.

W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba zadań związanych z pozapedagogicznymi
obowiązkami dyrektora szkoły przy jednoczesnym dużym obciążeniu nadzorem pedagogicznym. Wzrost
zadań wynika z:

— niestabilności prawa oświatowego,

— zmian organizacyjnych wynikających z reformy oświaty,

— rosnącej liczby uczniów wymagających specjalnych metod nauczania i opieki,

— pełnienia roli zarządcy obiektu — utrzymanie budynków i otoczenia w należytym stanie,
przeprowadzanie remontów,

— przygotowywania dokumentacji związanej z zakupem towarów i usług,

— prowadzenia spraw kadrowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,

— sprawozdawczości (GUS, Slo),

— konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego w trakcie zajęć w roku szkolnym — brak
zwolnienia z obowiązku prowadzenia zajęć może skutkować zagrożenia dotyczące realizacji
podstawy programowej.

Ponadto Pan Bartosz Orczyc Musiałek obejmuje stanowisko dyrektora Po raz pierwszy,
co stanowi dodatkowy argument za przyjęciem projektu uchwały.
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