
UCHWAŁA NR IV/41/19
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 

w przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których Gmina 
Wręczyca Wielka jest organem prowadzącym.

Na podstawie 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.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala, co 
następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole oraz 
zespole szkolno-przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka, obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć 
określonych w tabeli:

L
p

Stanowisko kierownicze
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Dyrektor przedszkola 
liczącego:
- do 5 oddziałów 8

1.

- 6 i więcej oddziałów 5
Dyrektor szkoły podstawowej, 
zespołu szkolno-
przedszkolnego liczącego:
- do 8 oddziałów 6
- od 9 do 11 oddziałów 5 
- od 12 do 14 oddziałów 4

2.

- 15 oddziałów i więcej 3
3. Wicedyrektor przedszkola, 

szkoły podstawowej, zespołu 
szkolno-przedszkolnego

5 godzin ponad wymiar zajęć dyrektora

§ 2. 1. Organ prowadzący szkołę może w uzasadnionych przypadkach obniżyć tygodniowy 
wymiar godzin lub zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin 
określonego w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań 
dyrektora.

2. Zniżka godzin, o której mowa ust. 1 lub zwolnienie z obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć może być cofnięte w każdym czasie, bez potrzeby wypowiedzenia, 
jeżeli zaistnieją przyczyny uzasadniające potrzebę cofnięcia zniżki lub zwolnienia.
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§ 3. Traci moc Uchwała Nr 84/VII/99 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 1999 roku 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych oraz Uchwała Nr V/52/03 z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Marek Prubant
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