
 

 

UCHWAŁA NR VII/30/19 

RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 20 maja 2019 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Gminę Dziadowa Kłoda 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) Rada Gminy Dziadowa Kłoda uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Dziadowa Kłoda. 

§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Dziadowa Kłoda, w zależności od wielkości, lokalizacji budynków  

oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć 

określonych w tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru zajęć 

1. Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej do 11 oddziałów, 

mieszczącej się w jednym budynku, pod tym samym adresem 

14 

2. Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej 12-14 oddziałów, 

mieszczącej się w jednym budynku, pod tym samym adresem 

12 

3. Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej powyżej 14 oddziałów, 

mieszczącej się w jednym budynku, pod tym samym adresem 

10 

4. Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej do 11 oddziałów, 

mieszczącej się w dwóch budynkach, pod innym adresem 

8 

5. Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej 12-14 oddziałów, 

mieszczącej się w dwóch budynkach, pod innym adresem 

8 

6. Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej powyżej 14 oddziałów, 

mieszczącej się w dwóch budynkach, pod innym adresem 

8 

7. Wicedyrektor szkoły (zespołu) 14 

8. Kierownik szkolnych obiektów sportowych 16 

2. W przypadku zespołu do liczby oddziałów wlicza się oddziały przedszkola i szkoły podstawowej. 
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3. W przypadku zatrudnienia na niepełny etat tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 

ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia, zaokrąglając w ten sposób, że wynik co najmniej 0,5 

zaokrągla się w górę, wynik niższy niż 0,5 zaokrągla się w dół. 

§ 3. Tygodniowy obniżony wymiar zajęć ustalony w § 2 odnosi się również do nauczycieli pełniących 

obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to stanowisko i obowiązuje  

od pierwszego dnia objęcia powierzonego stanowiska do końca miesiąca, w którym ustało pełnienie funkcji. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie 

zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach 

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dziadowa Kłoda. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2019 roku. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

A. Bębenek 
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