Uchwała nr XXXVIII/193/05
Rady Gminy Pacanów
z dnia 28 października 2005r.


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów, zwolnień nauczycieli od tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.


	Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 42, ust. 6 i 7, pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (T.j. Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz, 1112 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela, uchwala się co następuje:

§ 1
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pacanów, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (T.j. Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz, 1112 z późniejszymi zmianami) o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć nauczyciela, a wymiarem określonym w następującej tabeli:

Lp.
Stanowisko kierownicze
Tygodniowy wymiar zajęć
1.
Dyrektor przedszkola


Trzyoddziałowego
12 godzin dydaktycznych
2.
Dyrektor szkoły


Do 4 oddziałów
14 godzin dydaktycznych

Od 5 do 6 oddziałów
12 godzin dydaktycznych

Od 7 do 8 oddziałów
10 godzin dydaktycznych

Od 9 oddziałów wzwyż
7 godzin dydaktycznych
3.
Dyrektor zespołu


Do 6 oddziałów
12 godzin dydaktycznych

Od 7 do 8 oddziałów
10 godzin dydaktycznych

Od 9 oddziałów wzwyż
7 godzin dydaktycznych
4.
Wicedyrektor szkoły (zespołu) 


Od 12 oddziałów wzwyż
11 godzin dydaktycznych


§ 2
Obnizony wymiar zajęć obowiazuje z mocy samej uchwały od dnia powierzenia stanowiska kierowniczego do dnia zaprzestania pełnienia tego stanowiska.


§ 3
Obniżony wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on z mocy samej uchwały od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a jeżeli powierzenie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia, do dnia zaprzestania pełnienia zastępstwa.

§ 4
Wójt Gminy Pacanów w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć lub zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajeć, o których mowa w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły (zespołu) lub przedszkola powodują znaczne zwiekszenie zadań dyrektora.

§ 5
Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze realizujący obniżony tygodniowy  obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością w wymiarze nie przekraczającym 50% obniżonego pensum tygodniowego, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach celem zapewnienia ciagłości realizacji programu.

§ 6
Godzin ponadwymiarowych stałych nie przydziela się w sytuacji określonej w § 4.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i dyrektorom szkół na terenie gminy.

§ 8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.






















UZASADNIENIE

Na podstawie art. 42, ust. 7, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (T.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) organ prowadzący szkoły i placówki oswiatowe określa zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicz.

Rozwiązania zawarte w ustawie uzyskały pozytywną opinię organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami.

