
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2016 r.

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora Technikum nr 4
w Gdyni.

Na podstawie art.42 ust.7 pkt 2 w związku z art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz.191 zm. Dz. U. z 2015r., poz.357, poz.1418 i 1268, Dz.U.z 
2016r.poz. 668),w związku z art.12 pkt 11, art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.814), Rada Miasta Gdyni uchwala,
co następuje:

§ 1. Dyrektora Technikum nr 4 w Gdyni - Pana Jerzego Ambrożego zwalnia się od obowiązku realizacji 
zajęć dydaktycznych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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UZASADNIENIE

Z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły i zakres obowiązków wynikających
z powierzonego stanowiska, przepisy  prawa przewidują w stosunku do nauczyciela – dyrektora szkoły 
możliwość zwolnienia z obowiązku realizacji „pensum”.

Pensum jest to tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

W przypadku Dyrektora Technikum nr 4 w Gdyni pensum stanowią wyłącznie zajęcia dydaktyczne.

Organ prowadzący szkołę, którego kompetencje wykonuje Rada Miasta przyznaje dyrektorowi szkoły 
zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz.

Pan Dyrektor Jerzy Ambroży  zwrócił  się z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku realizacji w/w pensum 
z uwagi na podjętą przez Radę Miasta Gdyni Uchwałę Nr XX/464/16 z dnia 20 kwietnia 2016r.
w sprawie likwidacji  Technikum nr 4 przy ul. Morskiej 75 w Gdyni, na mocy której od dnia 1 września 2016r. 
zaprzestaje się naboru do klas pierwszych i z dniem 31 sierpnia 2019r. likwiduje się Technikum
nr 4 w Gdyni.
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