
UCHWALA NR XXIX/22112020
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół
Ekonomiczno- Administracyjnych w Kole Pana Mieczysława Drożdżewskiego

Na podstawie art. 42. ust. 6 i ust. 7 pkt 2 oraz art. 91 d pkt I ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

§ l. Zwalnia się w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dyrektora
Zespołu Szkół Ekonomiczno Administracyjnych w Kole, Pana Mieczysława Drożdżewskiego w roku szkolnym
2020/2021.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kolskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kolskiego
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Uzasadnienie

DO UCHWALAY NR XXIX/221/2020

RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2020 r

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora Zespolu Szkół

Ekonomiczno Administracyjnych w Kole, Pana Mieczysława Drożdżewsklego.

Organ prowadzący może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora w całości lub w części, od
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, jeżeli warunki
funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie obowiązków dyrektora.

ej Pan Dyrektor Mieczysław Drożdżewski pismem z dnia 3.07.2020r. zwrócił się o zwolnienie z realizacji
zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 w wymiarze 3 godzin tygodniowo, ze względu na
zwiększenie obowiązków wynikających z braku sekretarza szkoły, zmiany oprogramowania, wprowadzenia
do szkoły dziennika elektronicznego, dostosowania infrastruktury szkoły do przeprowadzenia egzaminu
zawodowego w nowej formule oraz realizacji projektu" Poza granicami- międzynarodowe staże zawodowe
uczniów" w ramach programu ERASMUS+.

Mając na uwadze przepisy art. 42. ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w brzmieniu "Dyrektorowi iwicedyrektorowi szkoly
oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, ktory
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, o których mowa w ust. 3", " zasady
udzielania i rozmiar obniżek, o ktćrych mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji
zajęć, o ktćrych mowa w ust. 3 oraz art. 91d pkt l w brzmieniu .art. 30 ust. 6 i l Oa, art. 42 ust. 7, art. 42a
ust. l, art. 49 ust. 2, art. 70a ust. l oraz art. 72 ust. l - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu,
sejmik województwa," ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekstjedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2215), podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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