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UCHWAŁA NR XXV/180/12
RADY GMINY OŚWIĘCIM
z dnia 27 czerwca 2012 r.
W sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów nauczycieli pełniących
obowiązki w ich zastępstwie w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz zespołach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Oświęcim, oraz nauczycielom który powierzono funkcję
doradcy metodycznego.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok - o samorządzie gminnym (Dz. U .
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.42 ust.7 pkt. 2 i art. 91d pkt.1 ustawy z dnia
26 ;’stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), § 23 ust. 3 pkt. 1
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli. Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje:
§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest gmina Oświęcim.
§ 2. Dyrektorom, wicedyrektorom szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, zespołów placówek
oświatowych, doradcom metodycznym, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku - Karta Nauczyciela, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wójt gminy w uzasadnionych przypadkach może zwolnić dyrektora placówki oświatowej na czas
określony lub do odwołania z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonych w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 4. Wymiar zajęć określony w załączniku do niniejszej uchwały może mieć również zastosowanie do
nauczycieli, którym powierzono pełnienie funkcji dyrektora placówki oświatowej w zastępstwie i obowiązuje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie zadań dyrektora,
a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.
§ 6. Traci moc uchwała nr XIX/150/04 Rady Gminy Oświęcim z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie: zasad
udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowych.



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Śreniawski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/180/12
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 27 czerwca 2012 r.
zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla
dyrektorów, wicedyrektorów nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie w szkołach
podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz zespołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Oświęcim, oraz nauczycielom który powierzono funkcję doradcy metodycznego.
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tygodniowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych
dyrektor przedszkola 1-2 oddziałowego czynnego 12 godzin
powyżej 5 godzin dziennie
dyrektor przedszkola 3 i więcej oddziałowego
10 godzin
czynnego powyżej 5 godzin dziennie
dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum,
8 godzin
zespołu placówek oświatowych do 6 oddziałów
dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum,
6 godzin
zespołu placówek oświatowych od 7 do 10
oddziałów
dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum,
4 godziny
zespołu placówek oświatowych od 11 oddziałów
i więcej
wice dyrektor szkoły, gimnazjum, zespołu
8 godzin
placówek oświatowych
doradca metodyczny
12 godzin
stanowisko
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