
Uchwała Nr VIII/58/2019 

Rady Gminy Wolanów  

z dnia 22 maja 2019 roku 

 

 

w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie  

w roku szkolnym 2019/2020 od obowiązku  realizacji tygodniowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

 

 

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

gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 42, ust. 6 i 7 pkt 2, w związku z art. 91d 

pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 967 z 

póź. zm.) Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zwalnia się dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku 

szkolnym 2019/2020 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych ustalonego uchwałą Nr XXXIX/214/2018 Rady Gminy 

Wolanów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru  obniżek 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad 

zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela  

w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów (Dz. Urz. Woj.  

Mazowieckiego z dnia 2018 r., poz. 2968).  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/58/2019 

Rady Gminy Wolanów  

z dnia 22 maja 2019 roku 

 

 

w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie 

w roku szkolnym 2019/2020 od obowiązku  realizacji tygodniowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

 

Z uwagi na szczególną funkcję dyrektora przedszkola i zakres obowiązków 

wynikających z pełnionej funkcji, przepisy prawa oświatowego przewidują w stosunku do 

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, obniżenie wymiaru pensum albo 

zwolnienie z obowiązku realizacji pensum. 

Pensum jest to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych i 

opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. 

Organ prowadzący szkołę, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy  z dni 26 stycznia 1982 

r. Karta Nauczyciel (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 967 z późn. zm.) przyznaje zwolnienia od 

obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć godzin dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

Dyrektor Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie wystąpiła z 

wnioskiem o zwolnienie z obowiązku realizacji  tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020. W 

przedszkolu nie ma stanowiska wicedyrektora. Całość zarządzania spoczywa na dyrektorze 

przedszkola. Od 1 września 2019 r. zwiększy się również liczba oddziałów z 8 do 9. 

Przedszkole funkcjonuje w dwóch lokalizacji. Przedszkole funkcjonuje w dwóch 

lokalizacjach: ul. Kolejowa 27 i ul. Kolejowa 29, co znacznie zwiększa czasochłonność i 

zakres sprawowania nadzoru nad działalnością przedszkola. 

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest  w roku szkolnym 2019/2020 zwolnienie w 

całości dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych.         

 
 

 

 

 

 

 

 


