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w sprawie: zmiany uchwaly w sprawie okreSleniatygodniowegoobowi4zkowegowymiaru
g0dzin zajp(.naucrycieli realizuj4cychw ramach stosunkupracy obowi4zki
okreSlonedla stanowisk o r62nym fygodniowym obowi4zkowym wymiarze godzin.
Na podstawie art. 42 ust. 7 pk<t3 w zwi4zku z afi. 9Id pkt I ustawy z dnia 26 stycznia1982
roku Karta Nauczyciela(j.t. Dz. ll . z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z p62nieiszymizmianamt)oraz art.
gminnym0.t-Dz,U. z 2001roku
18 ust.2 pkt. 15 ustawyidniu8 marca1990roku o samorz4dzie
Nr 142, poz. 1591 z p62niejszymi zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Pomorskiego
Ktratora Oswiaty Rada Miejska uchwala, co nastqpuje:
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W uchwale Nr XXIV 116410gRady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 kwietnia 2008 roku
w sprawie okreslenia tygodniowego obowi4zkowego wymiaru godzin zajqe' nauczycieli
realiiljqcych w ramach stosr,rnkllpracy obowi4zki okreSlonedla stanowisko r62nym tygodniowym
obowi4zkowymwymiarze godzin wprowadzasie nastqpuj4cezmiany:
uchwaly stosuje siq w nastEpr'rj4cych
$ 2 otrzymuje brzmienie: ,,Przepisy niniejszej
plac6wkach:
GimnazjumNr 1 im. JanaPawla II w Sztumie,
!7es1i11is,
Zespxl Szk6l r"r,r
SzkolaPodstawowaNr 2 im. MaksyrnilianaGoliszaw Sztumie,
ZespolSzk6lw GoSciszewie,
w Nowej Wsi,
SzkolaPodstawor,va
SzkolaPodstawowaim. JanaHinca w Piekle,
Puchatka
Publiczne Przedszkole z Oddzialami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia
w Sztumie."
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w Dzienniku Urzqdowym
Uclrwala r,vchodziw lycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia
roku'
Wojew6clztwaPomor'skilgo,i -o"4 obo wi4zujqcqod d'ia 1 stycznia2009
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Uzasadnienie:
W 1999 roku Rada Miejska w Sztumie utworzyla Zesp6l Szk6l w Czerninie oraz
jako struktury
Zespol Szk6l w GoSciszewie. Zespoly Szkol funkcjonowaly wyl4cznie
organizacyjne,ktorych celem powolania bylo m.in. ograniczeniekoszt6w zwi4zanych
z funkcjonowaniem poszczeg6lnych plac6wek wchodz4cych w sklad zespolu ofaz
w
usprawnienieorganizacjipracy i zarzqdzania.Od dnia 1 stycznia2009 roku Zespol Szk6l
Czerninie skladaj4cysig z: Gimnazjum z OddzialamiIntegracyjnymiNr 2 w Czerninie,
Szkoly podstawowejz OddzialamiIntegracyjnymiim. Rodziny Donimirskich w Czerninie,
publicznegoprzedszkolaw Czerninie,oraz Zespol Szk6l w GoSciszewiew sklad ktorego
wchodz4: Szkola Podstawowa w GoSciszewie,Publiczne Przedszkolew GoSciszewie
funkcjonuj4 jako samodzielne jednostki budzetowe. Wszyscy pracownicy zarowno
zostali
sz.kolach
gtcznizatrudnienidotychczasw poszczegolnych
pedagogicznijaki r-riepedago
z dniem I stycznia 2009 roku przeniesienido zespolow szk6l. Takie rozwiqzanieznacznie
usprawniaorganizacjg orazulatwiaprowadzeniesprawkadrowychi finansowo ksiggowych'
W zwiqzku z powyLszym zachodzikoniecznoSczmiany $ 2 uchwaly w sprawie
okresleniatygodliowego obowi4zkowegowymiaru godzin zajE| nauczycielirealizuj4cych
,uVramach stosunku pracy obowi4zki okreSlone dla stanowisk o toanym tygodniowym
do
obowi4zkowym wymtarue godzin,poniewaZ przepisyuchwaly bqd4 mialy zastosowanie
placor'l'ek
nauczycielizatrudnionychw zespolachszk61,a nie jak dotychczasposzczegolnych
w
wchodz4cychw sklad zespolow. Zmtanadotyczy rownieznazwy Gimnazjumw Sztumie
zwiqzkuz nadaniemw 2008roku imieniaJanaPawlaII'
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