UCHWAŁA NR XII/403/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych dyrektora Szkoły Podstawowej nr 52.
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245; Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1287; Dz. U.
z 2017 r. poz. 2203), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia
się
dyrektora
Szkoły
Podstawowej
od
obowiązku
realizacji
zajęć
dydaktycznych,
w roku szkolnym 2019/2020.

nr

52 w Gdyni
opiekuńczych

Irenę
Piotrowską
i wychowawczych

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 września 2019 r.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
Joanna Zielińska
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący
szkołę ma prawo przyznania jej dyrektorowi zwolnienia od obowiązkowej realizacji zajęć
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. W przypadku szkół i placówek prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone
w art. 42 ust. 7 wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni Irena Piotrowska zwróciła się
z wnioskiem o zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć z uczniami, z przyczyn wynikających
z organizacji placówki.
Z uwagi na szczególny charakter szkoły tj. prowadzenie tylko 5 oddziałów
na poziomie nauczania początkowego uniemożliwia wykonywania pensum przez dyrektora. Nauczanie
zintegrowane zakłada prowadzenie zajęć przez jednego nauczyciela, co wyklucza dzielenie godzin na kilku
nauczycieli. Ponadto nowo powołanemu dyrektorowi należy umożliwić dokładne poznanie specyfiki pracy
szkoły, nawiązanie współpracy z nauczycielami, uczniami, środowiskiem lokalnym, zaplanowanie i
wprowadzenie działań umożliwiających realizację celów założonych w tych planach . Należy przy tym
podkreślić,
że
zarządzanie
Szkołą
Podstawową
nr
52
w Gdyni jest jednoosobowe – brak wicedyrektora.
W tej sytuacji podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

OE. 2120.87.2019
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