
UCHWAŁA NR RG.0007.303.2022 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobiórze z obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023 

Na podstawie art. 42 ust. 3 i 7 pkt 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2021r. poz. 1762 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz § 1 ust. 2 Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne 
stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór stanowiącym załącznik do uchwały Nr 
XXIII/4/163/02 Rady gminy Kobiór z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie: określenia "Zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom 
pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór" (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2006r. Nr 16 poz. 547); 

na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobiórze 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1.  

Zwalnia się dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobiórze z obowiązku realizacji zajęć wymienionych 
w art. 42 ustawy Karta Nauczyciela. 

§ 2.  

Zwolnienie wymienione w §1 obowiązuje w roku szkolnym 2022/2023. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 września 2022r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 20.04.2022r. Pani Beata Witańska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobiórze zwróciła się z 

prośbą o zwolnienie jej z obowiązku realizacji zajęć wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1762 ze zm.) tj. zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami. Zgodnie z uchwałą Nr 

XXXIII/4/163/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie określenia "Zasad udzielania i 

rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz 

nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór", 

dyrektor jest zobowiązany jest do realizacji tygodniowo 3 godzin w/w zajęć. Zgodnie z § 1 ust. 2 "Zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, 

wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Kobiór" na wniosek dyrektora może być on zwolniony z części lub całości obowiązku 

realizacji w/w zajęć. Zwolnienie dyrektora Szkoły Podstawowej z obowiązku realizacji zajęć, zgodnie z art. 

91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela, należy do kompetencji Rady Gminy, stąd konieczność podjęcia 

uchwały w tej sprawie. 
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