
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/209/2017 

RADY GMINY NIWISKA 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom,  

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym  

jest Gmina Niwiska, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji  

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli  

szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 42 ust.6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art.91d pkt 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016r., poz. 1379 ) Rada Gminy Niwiska uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach publicznych każdego typu 

prowadzonych przez Gminę Niwiska, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016r., poz. 1379 ) do wysokości określonej w poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze 
Tygodniowy 

wymiar 

1 Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach 8 

2  Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Niwiskach 9  

3  Dyrektor szkoły podstawowej w ilości ponad 100 uczniów  10 

4  Dyrektor szkoły podstawowej w ilości od 80 – 99 uczniów  12 

5  Dyrektor szkoły podstawowej w ilości 50 - 79 uczniów  13 

6  Dyrektor szkoły podstawowej w ilości poniżej 50 uczniów   14  

2. Wymiar godzin zajęć ustalony w ust.1 odnosi się również do nauczycieli, zajmujących stanowiska 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych 

nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi 

zastępstwo. 

3. Jeżeli powierzenie nauczycielowi stanowiska kierowniczego w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono to stanowisko nastąpiło pierwszego dnia miesiąca wymiar godzin zajęć określony 

w ust. 1 obowiązuje nauczyciela od tego dnia. 

§ 2. Do realizacji godzin ponadwymiarowych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze wymagana jest zgoda Wójta Gminy Niwiska.  
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§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Niwiska może w ramach posiadanych 

środków zwolnić od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 1 niniejszej uchwały, 

lub zmniejszyć tygodniowy wymiar zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w szkołach jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.  

§ 4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Niwiska na 

stanowiskach nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, 

w następującej wysokości:  

1) nauczyciel logopeda – 20 godzin 

2) nauczyciel psycholog – 20 godzin 

3) nauczyciel pedagog – 22 godzin 

4) nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych – 20 godzin 

5) nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących dzieci realizujące 

obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – 22 godziny 

6) nauczyciel doradca zawodowy - 22 godziny 

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Niwiska nr XVI/112/2012 z dnia 30 stycznia 2012r.w sprawie 

określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niwiska, szczegółowych zasad 

zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli 

szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz Uchwała Rady Gminy Niwiska  

nr XLIV/320/2014 z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVI/112/2012 z dnia 

30 stycznia 2012r. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 01 września 2017 roku.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Robert Róg 
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