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UCHWAŁA NR XII/64/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie:zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/356/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. 
w sprawie wymiaru obowiązkowego godzin dydaktycznych dla wybranych stanowisk 
pedagogicznych, limitów ilościowych uczniów w klasach szkolnych oraz innych zasad 
obowiązujących podczas projektowania arkuszy organizacyjnych pracy szkół 
i przedszkoli, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/186/2004 z dnia 26 maja 2004 r. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 34a ust.1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) i art. 91a pkt. 1 w związku 

z art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 

poz. 674 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W § 4 uchwały, po tabeli, dodaje się zdanie „W przypadku rezygnacji dyrektora 
z zatrudnienia wicedyrektora w przedszkolu z liczbą oddziałów powyżej 4, zwalnia się dyrektora 
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. 

Uchwała obowiązuje od dnia 01 września 2011 r. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zgodnie z którym: 
”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 lub zwalnia 
się ich od obowiązku realizacji zajęć .” Aby umożliwić dyrektorowi w pełni wykonywanie 
wszystkich nałożonych na niego zadań organ prowadzący może obniżyć mu pensum 
w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunki pracy lub całkowicie zwolnić go od 
obowiązku realizacji zadań. W tym celu konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały, która 
zwalnia dyrektora z prowadzenia zajęć dydaktycznych, w przypadku braku zatrudnienia 
wicedyrektora w przedszkolu z liczbą oddziałów powyżej 4. 


