
UCHWAŁA Nr XVIII/137/09 

RADY GMINY TOPÓLKA 

z dnia 3 września 2009 r. 

 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego - obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć 

przez dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole. 

 

Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  

poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,  

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 42 ust. 6 i 7, 

pkt 2 i 3 oraz art. 91 d, pkt 1 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 

zm.; Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, 689, Nr 158, poz. 1103, 

Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i z 2009 r. Nr 1, poz. 1) uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Topólka, 

obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

określonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela do liczby godzin określonych w poniższej tabeli: 

 

Lp. Stanowisko kierownicze 
Tygodniowy wymiar godz. 

zajęć 

1. Dyrektor szkoły każdego typu liczącej do: 

- 7 oddziałów 

- od 8 do 15 oddziałów 

- powyżej 15 oddziałów 

 

- 7 

- 5 

- 3 

2. Wicedyrektor szkoły każdego typu liczącej: 

- do 10 oddziałów 

- od 11 i więcej oddziałów 

 

- 10 

- 8 

 

§ 2. Wójt Gminy Topólka w ramach posiadanych środków finansowych, może w uzasadnionych przypadkach 

zwolnić dyrektora szkoły i pozostałą kadrę kierowniczą od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin, jeżeli 

warunki funkcjonowania szkoły powodują zwiększenie zadań na danym stanowisku. 

  

§ 3. Nauczyciele, o których mowa w paragrafie 2 nie mogą realizować godzin ponadwymiarowych. 

 

§ 4. Wymiar zajęć ustalony w § 1 odnosi się również do nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze  

w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. 

 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIII/162/06 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zasad  

i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć przez dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli 

pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi  

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Maria Anna Jarzynowska 

 

 


