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Poz. 1749
UCHWAŁA NR XXVIII/179/13
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 10 lipca 2013r.

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku
realizacji tych zadań
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 oraz art. 91 „d” pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karty
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594)uchwala się, co następuje:
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, obniża się
tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę
między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w poniższej
tabeli:
L.p.

Stanowisko kierownicze
(typ placówki)

1

Dyrektor przedszkola

2
-

Dyrektor szkoły *
-

Liczba oddziałów

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

2
3-5
6 i więcej
do 4
5-8
9-12
13 i więcej

11
8
6
15
6
4
2

* jeśli jest mowa o dyrektorze szkoły należy przez to rozumieć dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum albo zespołu
edukacyjnego.

§ 2. Dla wicedyrektorów szkół, przedszkoli tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć
ustala się o 4 godziny większą niż dyrektorów szkół o tej samej liczbie oddziałów.
§ 3. Obniżony tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w § 1 dotyczy również nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. Tak ustalony wymiar
zajęć obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono
nauczycielowi zastępstwo.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 1749

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIV/270/06 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 czerwca 2006r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w przedszkolach i szkołach oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Wołoncewicz

