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UCHWAŁA NR 267/XXXVIII/21

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 
z dnia 2 września 2021r.

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

z 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 2019 r. poz. 2215
z późn. zm.) i § 2 ust. 1 załącznika Nr 2 do uchwały Nr 237/XXXIII/21 Rady Powiatu 
Otwockiego z dnia 25 marca 2021 r. uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 obejmuje okres od 3 września 2021 r. 
do 31 sierpnia 2026 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 3 września 2021 r.
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Uzasadnienie

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych jest największą placówką oświatową 
prowadzoną przez Powiat Otwocki. Prowadzenie kształcenia w 7 zawodach wymaga 
od dyrektora pełnej koncentracji na sprawach organizacyjnych. Ponadto ZSEG jest liderem 
w realizacji projektów unijnych. Obecnie w szkole realizowane są 4 projekty unijne 
tj. „Mobilni w Europie”, „Nauczyciele przyszłości”, „Podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica 
w Otwocku”, ‘Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, w których uczestniczą nie 
tylko uczniowie ale i nauczyciele. Dodatkowo od 4 lat szkoła uczestniczy w pilotażowym 
programie „Certyfikowane Klasy Mundurowe” opracowanym i współfinansowanym przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej.

Wszystkie powyższe działania w sposób znaczący zwiększają obowiązki dyrektora, co 
uzasadnia zwolnienie go z obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych.

Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie przedmiotowej uchwały.


