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UCHWAŁA NR XVI/101/2012
RADY GMINY JANOWICE WIELKIE

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/121/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 czerwca 2005 
roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz nauczycieli 
przedmiotów w różnym wymiarze godzin 

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r., 
Nr 97 poz. 674 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/121/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 czerwca 2005 roku 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz nauczycieli 
przedmiotów w różnym wymiarze godzin § 2 otrzymuje brzmienie: „Tygodniowy wymiar godzin zajęć kadry 
kierowniczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie wynosi: 

1. dla dyrektora szkoły (zespołu szkół) - 5 godzin dydaktycznych, 

2. dla dyrektora przedszkola – 7 godzin dydaktycznych, 

3. dla wicedyrektora szkoły (zespołu szkół) – 7 godzin dydaktycznych.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. i podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy oraz w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Szymon Młodziński
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy stanowienie w sprawach innych niż enumeratywnie wskazane, zastrzeżonych 
odrębnymi ustawami do kompetencji rady gminy. Takim rodzajem spraw jest uregulowanie kwestii obniżek 
i zwolnień od obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących określone funkcje. Na podstawie 
art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły 
(placówki) 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 określonych w ustawie. Organ prowadzący szkołę lub placówkę 
określa m.in. zasady rozmiar obniżek oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć. Istotą uchwały jest 
uchylenie wprowadzonej w 2008 r. zmiany do uchwały z 2005 r. Zmiana polegała na zwolnieniu Dyrektora 
Gminnego Zespołu Szkół z prowadzenia 5 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo, ponadto przewidywała do 
wykonania dla Dyrektora Publicznego Przedszkola do 7 oddziałów – 7 godzin dydaktycznych i dla wicedyrektora 
Gminnego Zespołu Szkół 7 godzin dydaktycznych. Ustalenie nowego brzmienia przepisu powoduje zbliżone 
rozwiązanie do uregulowania z 2005 r. (choć wówczas uzależnionego od ilości oddziałów w placówce), w którym 
według § 2 uchwały Dyrektor Zespołu Szkół i Dyrektor Przedszkola do 7 oddziałów- mają wymiar 7 godzin, od 
8 do 16 oddziałów – 5 godzin, powyżej 16 oddziałów – są zwolnieni z zajęć dydaktycznych, a wicedyrektor szkoły 
niezależnie od jej wielkości ma wymiar 7 godzin. Aktualnie w Przedszkolu jest 5 oddziałów, w GZSz 12 
oddziałów, wobec powyższego zmiana w najbliższej przyszłości (nie zakładając zmian w ilości oddziałów) 
dotyczyć będzie dyrektora GZSz, dla którego powróci obowiązek wykonania 5 godzin zajęć dydaktycznych 
tygodniowo. Spowoduje to mniejsze zapotrzebowanie na pracę pozostałych nauczycieli w placówce, czego 
rezultatem będzie szacunkowa roczna oszczędność w wydatkach na szkołę ok. 9385 zł dla całego roku szkolnego. 
Z uwagi na trwający rok szkolny i przyznany już wymiar godzin, zmiany mogą wejść wraz z początkiem nowego 
roku szkolnego tj. 1 września 2012 r. Powyższe uregulowanie pozwoli uniknąć przyjęcia innych rozwiązań 
organizacyjnych rzutujących na jakość pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę. 


