
UCHWAŁA NR XLIII/332/2014 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 30 października 2014 roku   

 

w sprawie: zmiany w Uchwale NR IX/62/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lipca 

2011 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela, i 

specjalistów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) i art. 42 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. , poz. 191) ,  Rada Miejska w Poniecu uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W Uchwale NR IX /62/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lipca 2011 roku w 

sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od 

obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 

42. ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Poniec w  § 2 w tabeli: 

1) skreśla się  : Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin do realizacji po  obniżce określony 

w punkcie od 1 do 8 

2) dodaje się po punkcie 8 w  tabeli   punkt 9 w brzmieniu:  

9 
Wicedyrektorzy przedszkoli 

od 7 oddziałów 
7 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁA NR XLIII/332/2014 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 30 października 2014 roku 

 

do zmiany w Uchwale NR IX/62/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lipca 2011 roku w 

sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od 

obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 

42. ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Poniec. 

 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2014 r. , poz. 191) 

zobowiązuje organ prowadzący do określenia w drodze uchwały między innymi zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w ust. 6 oraz przyznaje zwolnienia od 

obowiązku realizacji zajęć o których mowa w ust. 3. Z uwagi   zwiększenia  się liczby 

oddziałów w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu z dniem 1 września 2014 roku do 7 i 

zapisem w statucie przedszkola ,że w przedszkolu tworzy się stanowisko wicedyrektora od 7 

oddziałów koniecznym jest zapis stanowiący o obniżce dla wicedyrektora przedszkola od 7 

oddziałów. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające 

nauczycieli  o /Poniec w dniu 23 października 2014 r. 

 

 

 


