
UCHWAŁA NR ……/……../2019 

RADY MIEJSKIEJ W  REDZIE 

z dnia ……………….. 2019 r. 

 

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 

pełniącym funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto 

Reda 

 

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

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 

późn. zm.) Rada Miejska w Redzie  uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. W roku szkolnym 2019/2020  i 2020/2021 nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

1) dla dyrektora szkoły podstawowej  i przedszkola do wymiaru  2 godzin tygodniowo, 

2) dla wicedyrektora szkoły podstawowej do wymiaru 4 godzin tygodniowo.  

2. Od roku szkolnego 2021/2022 nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda obniża się tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

1) dla dyrektora szkoły podstawowej i przedszkola  do wymiaru  2 godzin tygodniowo, 

2) dla wicedyrektora szkoły podstawowej do wymiaru 7 godzin tygodniowo.  

3. Obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w ust. 1 i w ust. 2 

obowiązuje również nauczycieli, którym powierzono pełnienie funkcji kierowniczej 

w zastępstwie, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym zlecono zastępstwo. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy. 

 

§ 3 

Traci moc Uchwała nr XLII/442/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie obniżenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje 

kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda (Dz. Urz. 

Województwa Pomorskiego z dnia 12 lipca  2018 r., poz. 2745). 

 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

do Uchwały nr ……………………. z dnia ………….. 2019 r. w sprawie obniżenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje 

kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda 

 

Uchwałą nr XLII/442/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Rada Miejska w Redzie 

obniżyła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono 

pełnienie funkcji kierowniczej w placówkach oświatowych.  

W przedmiotowej uchwale określono m.in. obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

wicedyrektora szkoły podstawowej w wysokości 7 godzin tygodniowo. 

W związku z wygaszeniem kształcenia na poziomie gimnazjalnym w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Redzie i w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie,  przeprowadzono analizę 

struktury zatrudnienia, z której wynika, iż nie wszyscy nauczyciele uczący w tych szkołach 

znajdą zatrudnienie na kolejny rok szkolny. 

  Wobec powyższego Burmistrz Miasta Redy podjął liczne działania mające na celu 

ograniczenie procesu zwalniania nauczycieli.  

Jedną z propozycji jest obniżenie na rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy dydaktycznej wicedyrektorów szkół  

z 7 na 4 godziny, co spowoduje, iż dyrektorzy będą mieli do rozdysponowania dodatkowe 

27  godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli zagrożonych zwolnieniami. Od roku 

szkolnego 2021/2022  wicedyrektorzy szkół będą realizowali dotychczasowy wymiar godzin 

zajęć tj. 7 godzin tygodniowo. 

Treść projektu niniejszej uchwały została przedstawiona i pozytywnie zaopiniowana 

przez miejskie struktury związków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z 

dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego. 

Mając na względzie stan prawny i faktyczny oraz fakt, iż do wyłącznej właściwości 

Rady Gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami - art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podjęcie niniejszej uchwały uważa 

się za zasadne. 

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Redy. 

 

 

 
sporządził/zatwierdził 

P.G/H.J 27.02.2019 r. 

 

 


