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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/166/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2020r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, 

wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze, a także dla nauczyciela, który 
obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze 

oraz doradcy metodycznego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno 
- przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gorzyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 oraz art. 42a 
ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2215 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XIX/166/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz 
nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze, a także dla nauczyciela, który obowiązki kierownicze 
pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz doradcy metodycznego 
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno - przedszkolnych prowadzonych 
przez Gminę Gorzyce, wprowadza się następującą zmianę: skreśla się treść § 1 pkt 7 i wprowadza nową 
w brzmieniu: "7) Dyrektor zespołu szkolno - przedszkolnego liczącego: 

- do 8 oddziałów włącznie: obniżka o 11 godzin; 

- 9 - 12 oddziałów: obniżka o 12 godzin; 

- 13 - 16 oddziałów: obniżka o 13 godzin; 

- 17 - 20 oddziałów: obniżka o 14 godzin; 

- 21 oddziałów i więcej: zwolniony z obowiązku realizacji zajęć." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.       
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 6.  Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne
stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 to  Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i
rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o
których mowa w ust. 3.

W Gminie Gorzyce w miesiącu lutym br. Rada Gminy powołała dwa nowe zespoły szkolno -
przedszkolne, tym samym w znaczący sposób zmieniając strukturę organizacyjną tych placówek pod
względem liczebności oddziałów. Z uwagi na powyższe zasadnym wydaje się zmiana uchwały w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów
nowo powołanych zespołów szkolno - przedszkolnych.

Projekt uchwały był poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
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