\a Nr

"Projekt"

Rady Powiatu w Slawnie
z dnia ..........................

w sprawie obnizenia tygodniowego obowi^zkowego wymiaru zaj^c dyrektora Zespolu Szkol
w Slawnie Pani Wandzie Adamczyk w roku szkolnym 2013/2014

Na podstawie art. 42 ust, 6 i ust.7pkt.2 w zwiazku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z
2007 r.Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr
191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1,
poz. 1, Nr 56, poz.458, Nr 67,poz. 572, Nr 97,poz.800, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz.1706, z 2011
r. Nr 149, poz.887, Nr 205, z 2012 r. poz.908, poz.1544, z 2013 poz. 675) Rada Powiatu w Slawnie
uchwala co naste_puje:

§ 1.

Obniza si? tygodniowy wymiar godzin zaj^c dydaktyczno-wychowawczych Pani
Wandzie Adamczyk Dyrektorowi Zespolu Szkol w Slawnie w roku szkolnym
2013/2014 do 3 godzin tygodniowo.

§ 2.

Wykonanie uchwaly powierza sie_ Staroscie Slawienskiemu.

§ 3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Uzasadnienie
Z uwagi na szczegolna^ funkcje^ dyrektora szkoly i zakres obowi^zkow wynikaja^cych
z peinionej funkcji, przepisy prawa przewiduja^ w stosunku do nauczyciela - dyrektora szkoly
obnizenie wymiaru pensum albo zwolnienie z obowiazku realizacji pensum (art. 42 ust.6 Karty
Nauczyciela).
Pensum jest to tygodniowy obowiazkowy wymiar zaj^c dydaktycznych, wychowawczych
i opiekunczych prowadzonych bezposrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.
Kompetencja w zakresie obnizenia wymiaru pensum dyrektorowi szkoly lub placowki
oswiatowej oraz zwolnienie z obowiazku realizacji pensum nalezy do organu prowadza^cego szkoly
(art. 42 ust.7 Karty Nauczyciela).
Organ ten ustala w stosownej uchwale znizk? pensum, a ponadto przyznaje dyrektorowi
szkoly zwolnienia od obowiazku realizacji zaj^c dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych
(zwolnienia z pensum).
Organ prowadza^cy szko-t? upowazniony jest do okreslenia rozmiaru tych znizek lub
zwolnienia z obowiazku realizacji pensum cafkowicie.
W zwiajzku z koniecznosciq. realizacji dodatkowych, nowych zadan wynikaja^cych
z utworzenia Gimnazjum Dwuj^zycznego nr 2 w Slawnie pod nazwq. ,,Zespol Szkol w Slawnie im.
Jana Henryka D^browskiego1' Pani Dyrektor Zespohi Szkol w Slawnie zwrocita si^ z prosbq.
o obnizenie tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zaj^c dydaktycznych do trzech godzin
w tygodniuyz pensum wynosza^cego 7 godzin tygodniowo, okreslonego w Uchwale Nr XXXIII/IV/
165/13 Rady Powiatu w Slawnie z dnia 10 majq. 2013 r. w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego
obowiazkowego wymiaru godzin zaj^c dla niektorych nauczycieli oraz obnizenia tygodniowego
obowiazkowego wymiaru godzin zaj^c niektorych nauczycieli.
Warunki funkcjonowania Gimnazjum Dwuj^zycznego nr 2 w Zespole Szkol w Slawnie
w roku szkolnym 2013/2014 powoduja^ znaczne zwiejcszenie innych zadan dyrektora szkoly
w zwiajzku z czym podj^cie niniejszej uchwaly jest zasadne.
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