UCHWAŁA NR XX/173/2013
RADY MIASTA RADZIEJÓW
z dnia 7 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013, poz. 594 ) oraz art. 42 ust. 6 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.1)), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść § 1 uchwały Nr XXIII/152/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia
30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin(Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.
z 2009 roku Nr 84, poz. 1486 ze zm.2)), który otrzymuje brzmienie:
„§ 1. „§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) o liczbę godzin
stanowiących różnicę pomiędzy obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem
zajęć określonych w poniższej tabeli:”.

Lp.:
1
2
3
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Stanowisko kierownicze
Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół
Wicedyrektor ds. organizacyjnych
Wicedyrektor ds. dydaktycznych
Wicedyrektor ds. edukacji przedszkolnej

Tygodniowy obowiązkowy wymiar
4
9
9
16

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radziejów.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i 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 i Nr
247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz 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 roku Nr 149, poz. 887 i nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 roku
poz. 908 i 1544..
2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2011 roku nr 213, poz. 1976 i nr 300, poz.
3281 oraz z 2012 roku poz. 1411
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko–Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Pawlak
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UZASADNIENIE

Miejski Zespół Szkół w Radziejowie, z obecną strukturą organizacyjną tj. szkoła
podstawowa, gimnazjum i przedszkole, działa od 1 lipca 2012 roku. Analizując zakresy czynności
wicedyrektorów i charakter powierzonych zadań, organ prowadzący proponuje utrzymanie trzech
stanowisk wicedyrektorów zespołu przy jednoczesnym zwiększeniu tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin - pensum.
Projekt uchwały został uzgodniony z oświatowymi związkami zawodowymi:
NSZZ Solidarność i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, na spotkaniu w dniu
3 czerwca 2013 roku.
Zważywszy powyższe podjęcie niniejszejuchwały jest zasadne.
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