
Uchwała N r .

Rady Powiatu Łowickiego

z dnia .9?.$. >

w sprawie zwolnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa 
Chełmońskiego w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), w związku z art. 42 ust 7 pkt 2, art. 91 d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. 
poz, 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz, 730) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, 
co następuje:

§ 1. Zwalnia się Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego 
w Łowiczu -  Dorotę Dziekanowską-Słoma od obowiązku realizacji, w roku szkolnym 
2019/2020, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych określonego 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY’



Uzasadnienie

Pani Dorota Dziekanowska-Słoma Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu pismem z dnia 26.07.2019 r. zwróciła się z prośbą
0 zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020.

W piśmie wskazano, iż nabór uczniów z dwóch różnych roczników, realizujących 
różne podstawy programowe spowoduje zwiększenie ilości zadań spoczywających na kadrze 
kierowniczej. Dyrektor szkoły ze względu na bardzo liczne obowiązki nie będzie w stanie 
poświęcić się nauczaniu tak jak nauczyciel. Z praktyki wynika, że wiele zajęć nie odbywa się 
z powodu wyjazdów, spotkań służbowych oraz bieżących nieplanowanych spraw 
realizowanych przez dyrektora. Braki godzin w takich przypadkach są niwelowane doraźnymi 
zastępstwami, które generują koszty. Ponadto realizacja godzin dydaktycznych utrudnia 
dyrektorowi skorzystanie z urlopu wypoczynkowego w trakcie roku szkolnego.

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.

Zwolnienie Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego 
w Łowiczu od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
umożliwi efektywniejsze zarządzanie szkołą, z korzyścią dla całej społeczności szkolnej
1 organu prowadzącego.


