
UCHWAŁA NR VIII/59/19
RADY GMINY STRZELCE WIELKIE

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych,

prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie

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; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2, w związku 
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967; zm.: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i poz. 1287) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dyrektorom oraz wicedyrektorom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do określonego w poniższej tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze Liczba / rodzaj oddziałów Tygodniowy wymiar 
obniżki godzin zajęć

do 2 oddziałów 10
1. Dyrektor przedszkola czynnego                

co najmniej 5 godzin dziennie 3 oddziały i więcej 14

do 9 oddziałów 11
2.

Dyrektor szkoły podstawowej będący 
nauczycielem w oddziałach w szkole 

podstawowej 10 oddziałów i więcej 14

do 9 oddziałów 18
3.

Dyrektor szkoły podstawowej będący 
nauczycielem w oddziałach 

przedszkolnych 10 oddziałów i więcej 21

4.
Wicedyrektor szkoły podstawowej będący 

nauczycielem w oddziałach w szkole 
podstawowej

12 oddziałów i więcej 8

5.
Wicedyrektor szkoły podstawowej będący 

nauczycielem w oddziałach 
przedszkolnych

12 oddziałów i więcej 15

6. Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego - 16

7. Wicedyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego

będący nauczycielem
w oddziałach w szkole 

podstawowej
8
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będący nauczycielem
w oddziałach przedszkolnych 10

§ 2. Tygodniowy wymiar zajęć ustalony zgodnie z §1, odnosi się również do nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. Wymiar ten obowiązuje 
od początku pierwszego miesiąca kalendarzowego, po upływie 30 dni od daty wyznaczenia nauczyciela na 
zastępstwo.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXIV/241/2018 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 24 lipca 2018 r. 
w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce 
Wielkie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce Wielkie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Kowalski
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