
 

 

UCHWAŁA NR XII/104/2012 

RADY GMINY KROTOSZYCE 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku  

realizacji tych zajęć, określenie tygodniowego obowiązku szkolnego wymiaru godzin zajęć pedagogów 

oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 

w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. − Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 

poz. 674 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXIII/143/09 Rady Gminy 

Krotoszyce z dnia 23 września 2009 roku w sprawie 

określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygo-

dniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom peł-

niącym stanowiska kierownicze, przyznania zwolnie-

nia od obowiązku realizacji tych zajęć, określenie 

tygodniowego obowiązku szkolnego wymiaru godzin 

zajęć pedagogów oraz nauczycieli realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2009 r.  

Nr 175, poz. 3175) wprowadza się następujące zmia-

ny:  

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie : „1. Dyrektorom, 

wicedyrektorom, nauczycielom, którzy obowiązki 

kierownicze pełnią w zastępstwie dyrektora obniża 

się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgod-

nie z tabelą:  

  

Lp. Stanowisko kierownicze Rozmiar zniżek 
Obowiązkowy tygodniowy wymiar czasu 

pracy 

1. Dyrektor szkoły liczącej:    

 a) do 8 oddziałów  8 godzin 10 godzin 

 b) od 9 do 12 oddziałów  13 godzin 5 godzin 

 c) ponad 12 oddziałów  15 godzin 3 godziny 

2. Wicedyrektor szkoły liczącej:    

 a) do 12 oddziałów  8 godzin 10 godzin 

 b) ponad 12 oddziałów  11 godzin 7 godzin 

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Tygodniowy obo-

wiązkowy wymiar godzin pedagogów wynosi  

30 godzin a logopedów wynosi 25 godzin”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Krotoszyce.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego.  

 

 Przewodniczący Rady:  

Robert Mroziński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lipca 2012 r.

Poz. 2699
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