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Poz. 1767
UCHWAŁA NR VII/50/2019
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad
łączenia różnych wymiarów pensum w ramach etatu
Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 1, 2 i 3 art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(t.j Dz.U.2018.967 ze zm.), oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U.2018.994) Rada Gminy Brzeźnica uchwala:
§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela, do wysokości:
Lp.
1

2

Stanowisko kierownicze
Dyrektor szkoły liczącego
a) do 12 oddziałów
b) 13 i więcej oddziałów
Wicedyrektor

Ilość godzin zgodnie z rodzajem prowadzonych zajęć
6
4
9

2. Zniżki, o których mowa w ust. 1, przysługują również nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.
3. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wicedyrektora bądź innego nauczyciela danej placówki
oświatowej, któremu Wójt Gminy powierzył pełnienie obowiązków dyrektora na okres dłuższy niż 3 miesiące.
§ 2. Organ prowadzący szkołę w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych
przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin określonych
w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły spowodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.
§ 3. Nauczycielom, którym powierzono wymienione stanowiska kierownicze nie przydziela się godzin
ponadwymiarowych.
§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych
w pełnym wymiarze zajęć określa art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, prowadzonych
przez Gminę Brzeźnica zgodnie z poniższą tabelą:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Lp.
Stanowisko
1
Pedagog, logopeda, psycholog, terapeuta pedagogiczny, doradca
zawodowy
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Tygodniowy wymiar godzin zajęć
20

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kosiński

