
 

 

 UCHWAŁA NR XXV/183/2017 

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 23 marca 2017 r. 

 w sprawie zasad udzielenia i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dyrektora szkoły podstawowej oraz przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), art. 42 ust. 6 i ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Murów uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dyrektora szkoły podstawowej oraz przedszkola dla których organem prowadzącym jest gmina Murów. 

§ 2. Nauczycielom pełniącym funkcję dyrektora szkoły podstawowej lub przedszkola obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela do wymiaru określonego w poniższej tabeli: 

 Lp.  Stanowisko  Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć 

1. 

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej: 

- do 8 oddziałów 

- 9 i więcej oddziałów 

 

6 

4 

2. 

Dyrektor przedszkola liczącego: 

- 1 oddział 

- 2 oddziały 

- 3 oddziały 

- 4 oddziały 

 

12 

10 

8 

6 

§ 3.1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć ustalony w § 2, dotyczy również nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora. 

2. Wymiar zajęć obowiązuje od dnia pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono 

nauczycielowi zastępstwo. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXII/164/2006 Rady Gminy w Murowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie 

zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, 

szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Murów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 marca 2017 r.

Poz. 905



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 r. 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 Stanisław Onyszkiewicz 
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