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UCHWAŁA NR 265/XXXVI/18

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 
im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 

od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) i § 2 ust. 1 
załącznika Nr 2 do uchwały Nr 262/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 
2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 od obowiązku realizacji 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 obejmuje okres od 1 września 2018 r. 
do 31 sierpnia 2021 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
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Uzasadnienie

Zwolnienie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin spowodowane 
jest wielkością i specyfiką placówki (w jej skład wchodzą trzy szkoły), dużą ilością uczniów 
i pracowników, i co się z tym wiąże, mnogością obowiązków spoczywających na dyrektorze. 
Dużym obciążeniem jest organizacja, zgodnie z procedurami, egzaminów maturalnych, do 
których przystępuje wielu absolwentów, a także organizacja egzaminów zawodowych, które 
przeprowadza się w dwóch sesjach w roku: styczeń-luty, czerwiec-lipiec, jak również 
rekrutacja do klas pierwszych, która trwa od maja do lipca. Ponadto szkoła realizuje projekty 
unijne, których przygotowanie, nadzór nad realizacją i ich rozliczenie, wymagają dużego 
nakładu pracy i czasu. Działania, o których mowa wyżej, wymagają nadzoru dyrektora 
i bezpośredniego angażowania się w ich organizację.

Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie przedmiotowej uchwały.


