
Uchwała Nr XL/269/2010      

Rady Miejskiej  

w Tyszowcach 

 z  dnia 29 czerwca 2010 r.   

 

 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych  prowadzonych przez 

Gminę Tyszowce.  

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2, 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674                 

z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje: 

 

§ 1. Udzielanie zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze uzależnione jest od typu 

i wielkości jednostki oświatowej  określonej liczbą oddziałów. 

 

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach 

oświatowych  prowadzonych przez Gminę Tyszowce obniża się tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o liczbę godzin, 

stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, 

a wymiarem zajęć określonym poniżej: 

1) dla dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola: 

 

a) w szkole do 7 oddz. – 10 godz. 

b) w szkole od 8 do 9 oddz. – 6 godz. 

c) w szkole od 10 do 12 oddz. – 5 godz.  

d) w przedszkolu do 5 oddz. – 8 godz. 

 

§ 3. Wymiar zajęć ustalony w § 2 dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zlecenie zastępstwa. 

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 15/7/99 Zarządu Gminy w Tyszowcach z dnia 27 maja 1999 

r. w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek, o których mowa w art. 42 Karta 

Nauczyciela. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec. 

 

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

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

       Andrzej Kazimierz Podgórski 


