
UCHWAŁA NR LI/222/2021 

RADY GMINY IWANISKA 

z dnia 26 sierpnia 2021r. 

 

 
w sprawie: zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach  

                     z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć   

                     dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz obniżenia tygodniowego  

                     obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom pozostałych szkół podstawowych  

                     dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwaniska w roku szkolnym 2021/2022. 

 

 Na podstawie art.42 ust. 6 w zw. z art. 42 ust.7 pkt 2, w zw. z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2215 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) Rada Gminy                      

w Iwaniskach uchwala co następuje:  

§ 1. 

Zwalnia się Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach w roku szkolnym 2021/2022                

z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, ustalonego uchwałą Nr XII/47/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 

27 marca 2019 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach                     

i oddziałach przedszkolnych. 

§ 2. 

Obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych 

ustalonych uchwałą Nr XII/47/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad 

obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli 

pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach przedszkolnych dyrektorom 

pozostałych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwaniska tj. 

Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe i  Dyrektorowi Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Mydłowie o 13 godzin tygodniowo. 

§  3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 Wiesław Kowalczyk 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr LI/222/2021 

RADY GMINY IWANISKA 

z dnia 26 sierpnia 2021r 

 

W sprawie : zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach  

z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dyrektorom pozostałych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Iwaniska w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły i zakres obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, 

przepisy prawa oświatowego przewidują w stosunku do nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko dyrektora, obniżenie wymiaru albo zwolnienie z obowiązku realizacji godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich 

rzecz. 

 

Organ prowadzący szkołę, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 Ustawy Karta Nauczyciela określa zasady 

udzielania i rozmiar obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w zależności od 

wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy zwalnia od obowiązku realizacji zajęć  dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na 

ich rzecz. 

 

Zwolnienie dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru pensum zajęć dydaktycznych wychowawczych                             

i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022 motywuje się znacznym zwiększeniem obowiązków                     

i odpowiedzialności dyrektora na skutek zmian w przepisach oświatowych nakładających na 

dyrektora szereg nowych zadań w tym czasochłonny obowiązek dokonywania oceny pracy każdemu 

nauczycielowi  co 5 lat. Edukacja odbywa się w 24 oddziałach  w czterech budynkach.  

Zmniejszenie pensum dyrektorowi  Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie  i Ujeździe motywuje 

się zwiększeniem zadań i odpowiedzialności. Całość zadań spoczywa na dyrektorze szkoły.  Obecne 

funkcjonowanie szkół zwiększa czasochłonność,  zakres sprawowania nadzoru  nad działalnością 

szkoły oraz innych zadań  wynikających z obowiązujących  przepisów. 

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkłada się uchwałę w sprawie zwolnienia Dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz obniżenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie                           

i Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Iwaniska. 


