
UCHWAŁA NR XXX/212/2013 
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

gminę Czarnocin 

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

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
gminę Czarnocin, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych określony w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r.Nr.97, 
poz.674 z późn.zm.)w sposób określony w załączniku do uchwały. 

§ 2. 1. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w § 1 następuje od 
początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli 
powierzenie stanowiska kierowniczego nastąpiło pierwszego dnia miesiąca- od tego dnia. 

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, traci prawo do obniżenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie ze stanowiska 
kierowniczego lub w którym zaprzestał pełnienia funkcji, a jeżeli zdarzenia te miały miejsce pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. 

§ 3. Zasady obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w § 1 i 2 stosuje 
się odpowiednio do wicedyrektora w przypadku nieobecności dyrektora oraz do nauczycieli , którym powierzono 
stanowisko kierownicze w zastępstwie. 

§ 4. Traci moc uchwała XXXII/160/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.42 ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r Nr 97, poz.674 
z późn. zm.) organ prowadzący określił zniżkę godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
w 2 szkołach podstawowych i 1 gimnazjum funkcjonujących na terenie naszej gminy. 
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Załącznik do Uchwały NrXXX/212/2013
                                                                                     z dnia 25 marca 2013 roku

Lp Stanowisko kierownicze
Zniżka 
godzin

Obowiązkowy 
tygodniowy 

wymiar zajęć

1. Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:
  
  - od 6 – 9 oddziałów 6 12

2. Dyrektor gimnazjum liczącego:
  
  - od 5 – 8 oddziałów 8 10

Id: VZFUS-WHQUZ-YLESR-SOFAO-CXDOE. Podpisany Strona 3
—————————————————————————————————————————————————————————


	
	
	



