
 

 

UCHWAŁA NR IX/57/2015 

RADY GMINY DRUŻBICE 

z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli,  

którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach 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 2013 r. 

poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357) Rada 

Gminy Drużbice uchwala, co następuje: 

§ 1. Dyrektorom, wicedyrektorom szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze 

w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie-

kuńczych - określonych w odrębnych przepisach - według norm wyszczególnionych w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. 1. Organ prowadzący może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku 

realizacji zajęć określonych w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły (przedszkola) powodują znaczne 

zwiększenie zadań dyrektora. 

2. Organ prowadzący zwalnia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w § 1,  

w przypadku powołania na stanowisko dyrektora osoby niebędącej nauczycielem. 

§ 3. Obniżony wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, dotyczy również nauczyciela, który obowiązki kierow-

nicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, z tym że obowiązuje on od pierw-

szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków 

na tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić te obowiązki. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice. 

§ 5. Traci moc uchwała: nr XXVIII/190/2009 Rady Gminy Drużbice z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie: 

określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko 

kierownicze w szkołach oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz uchwała nr XXXIII/220/09 Rady 

Gminy Drużbice z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz 

przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Drużbice 

Jacek Walczyk 

 

 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały nr IX/57/2015 

Rady Gminy Drużbice 

z dnia 29 czerwca 2015 r. 

 

Lp. Stanowisko kierownicze 
Tygodniowy wymiar zajęć 

(godzin dydaktycznych) 

1. Dyrektor Gimnazjum Publicznego 5 

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół liczącej: 

a) do 9 oddziałów 

b) 10-18 oddziałów 

 

6 

5 

3. Kierownik świetlicy szkolnej liczącej: 

a) do 100 wychowanków 

b) powyżej 101 wychowanków 

 

18 

16 

4. Wicedyrektora Szkoły, Zespołu Szkół liczącej do 16 oddziałów 12 
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