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UCHWAŁA NR XLVI/317/18
RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
w przedszkolu lub szkole dla których Gmina Niedźwiedź jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 42 ust.7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Niedźwiedź uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze
w przedszkolu lub szkole dla których Gmina Niedźwiedź jest organem prowadzącym, obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela do wysokości określonej w tabeli:
L.p.

Stanowisko

1.

Dyrektor szkoły (zespołu):
a)do 8 oddziałów

10

b)od 9-16 oddziałów

5

c)17 i więcej oddziałów

3

Wicedyrektor szkoły (zespołu):
a)od 12-16 oddziałów

9

b)17 i więcej oddziałów

7

Dyrektor przedszkola:
a)1-oddział

17

b)2-oddziały

15

c)3-oddziały

13

d)4-oddziały

11

2.

3.

Obowiązkowy tygodniowy wymiar
zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych

2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dyrektorów przedszkola określony w pkt. 3 tabeli, dotyczy
dyrektorów realizujących wymiar 22 godzin tygodniowo i 25 godzin tygodniowo.
3. Wójt Gminy w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zwolnić
dyrektora szkoły od realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w pkt 1, jeżeli organizacja
szkoły lub warunki jej funkcjonowania powodują zwiększenie zadań dyrektora.
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§ 2. 1. Zasady określone w §1 niniejszej uchwały dotyczą również nauczyciela, który obowiązki
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, począwszy od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono te obowiązki, a jeżeli warunki te
powstały pierwszego dnia – od tego dnia.
2. Zasady, określone w §1 niniejszej uchwały przestają obowiązywać z końcem miesiąca, w którym
nauczyciel zakończył wykonywanie obowiązków kierowniczych w zastępstwie nauczyciela, któremu
powierzono stanowisko kierownicze.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiedź.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr IX/67/15 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie
określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli
oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i psychologa oraz nauczycieli
realizujących etat łączony.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.
Przewodniczący Rady Gminy w Niedźwiedziu
Edward Krzysztofiak

