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Uchwała Nr „mUAł.JBtt 
Rady Powiatu Łowickiego

w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjałnych nr 3 im. Władysława 
' Stanisława Reymonta w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art 42 ust. 6 i. ust. 7 pkt 2, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967; zm. z 2017 r, poz. 2203; 
z 2018 r. poz. 2245), w związku z pkt 1 ppkt 1 lit b Uchwały Nr XLV/279/2018 Rady 
Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach, prowadzonych przez Powiat 

, Łowicki, Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zwalnia się dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjałnych nr 3 im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Łowiczu -  Wojciecha Baleję, w roku szkolnym 2018/2019, 
od obowiązku realizacji zajęć w wymiarze określonym Uchwałą Nr XLV/279/2018 Rady 
Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach, prowadzonych przez Powiat 
Łowicki.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Łowickiego powierzył Panu Wojciechowi Balei stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazj ałnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu 
od 15 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2023 r. Z arkusza organizacyjnego ZSP nr 3' 
w Łowiczu wynika, że w roku szkolnym 2018/2019 brak jest możliwości przydziału godzin 
dydaktycznych dla Pana Wojciecha Baiei.

Mając powyższe na uwadze zasadnym jest zwolnienie Dyrektora ZSP nr 3 w Łowiczu 
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych 
w wymiarze określonym Uchwałą Nr XLV/279/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa 
w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach 
szkół i placówkach, prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) umożliwia organowi prowadzącemu szkołę łub placówkę 
przyznanie nauczycielowi zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


