
 

 

UCHWAŁA NR XXX/308/2017 

RADY GMINY TRYŃCZA 

z dnia 21 listopada 2017 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego  

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze  

w szkołach prowadzonych przez Gminę Tryńcza 

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

U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

– Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) uchwala się, co następuje: 

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

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Tryńcza. 

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Tryńcza, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy obniża się tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć określonych 

w poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze 
Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru zajęć 

1 
Dyrektor szkoły lub zespołu – o liczbie uczniów mniejszej 

niż 150  
11 godzin 

2 
Dyrektor szkoły lub zespołu – o liczbie uczniów większej 

lub równej 150 
4 godziny 

3 Wicedyrektor szkoły 10 godzin 

§ 3. Do liczby uczniów, od której zależy obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć wlicza 

się również uczniów oddziałów przedszkolnych i przedszkoli funkcjonujących przy szkołach podstawowych 

lub zespołach. 

§ 4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 2 odnosi się również do nauczyciela pełniącego obowiązki 

kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze i obowiązuje od 

pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono to zastępstwo. 

§ 5. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora szkoły Rada 

Gminy może zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć, 

określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

§ 6. W uzasadnionych przypadkach Rada Gminy może zmienić ustaloną w § 2 tygodniową liczbę godzin 

obowiązkowego wymiaru zajęć. 
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§ 7. Traci moc Uchwała nr XLV/352/2014 Rady Gminy Tryńcza z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania i wymiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tryńcza. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Tryńcza 

 

 

Stanisław Wielgos 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 4426


