
  

UCHWAŁA NR VII/52/19 

RADY GMINY BIAŁOWIEŻA 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

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

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Białowieża 

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) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 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, poz. 2245; z 2019 r. poz. 730) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

prowadzonym przez Gminę Białowieża obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela  

do liczby godzin określonych w tabeli: 

L.p. Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć 

1. Dyrektor 6 godzin 

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się również do nauczyciela, którym czasowo powierzono 

pełnienie obowiązków dyrektora, z tym że obowiązuje ono od pierwszego dnia miesiąca następującego  

po miesiącu powierzenia pełnienia obowiązków. 

§ 2. Dyrektor Zespołu może zostać zwolniony w części lub całości z obowiązku realizacji tygodniowego 

wymiaru godzin określonego w tabeli, jeżeli warunki funkcjonowania Zespołu powodują znaczne zwiększenie 

zadań dyrektora. 

§ 3. Dyrektorowi można przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze 2 godzin tygodniowo, chyba że 

z planów nauczania wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/124/13 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Białowieża. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża. 

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

z dniem 1 września 2019 r. 

Przewodniczący Rady 

Włodzimierz Wołkowycki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 czerwca 2019 r.

Poz. 3264
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