
Uchwała Nr  X/56/2011 
 Rady Gminy RozdraŜew 
 z dnia 31 sierpnia 2011r. 

 
w sprawie zmiany zasad udzielania i rozmiaru zniŜek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku 
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art.42 ust. 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami ) uchwala 
się, co następuje: 
 

 
§ 1.  W § 1 uchwały Nr V/34/2003 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 30 kwietnia 2003r. 
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniŜek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania od 
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych tabela otrzymuje brzmienie: 
 
Lp. Stanowisko kierownicze 

 
Tygodniowy 
wymiar zajęć 

1.  
 
 
 
2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego: 
a/ 1 oddział 

               b/ 2 oddziały                                                                   
               c/ 3 oddziały                                                                    
Dyrektor szkoły / zespołu / kaŜdego typu, liczącej: 

a/ do 4 oddziałów 
b/ 5 – 6 oddziałów 
c/ 7 – 8 oddziałów 
d/ 9 – 16 oddziałów 
e/ 17  i więcej oddziałów  

Wicedyrektor szkoły / zespołu / kaŜdego typu, liczącej: 
                a/ 12-16 oddziałów 

b/ 17 i więcej oddziałów 
Kierownik punktu filialnego szkoły podstawowej lub filii 
pozostałych szkół / zespołu / liczącego: 

a/ do 4 oddziałów 
b/ 5 i więcej oddziałów                 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2011r. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
         Artur Jakubek  
 



 
Uzasadnienie: 
 
Przepis art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006r. 
 Nr 97 poz. 674 ) stanowi, iŜ organ prowadzący szkołę lub placówkę po uzyskaniu opinii 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny określa zasady ustalania, rozliczania i obniŜania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach.  
Zgodnie z art. 91 d pkt 1 Karty Nauczyciela  określone powyŜej kompetencje organu 
prowadzącego wykonuje rada gminy. 
Potrzeba wprowadzenia zmiany przedmiotowej uchwały podyktowana jest koniecznością 
obniŜenia wymiaru godzin zajęć dla Dyrektora Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi,  
w związku ze zmianą godzin funkcjonowania przedszkola. 
 
 
 
 
 
 
       Wójt Gminy  
       Mariusz Dymarski  


