
 
 

UCHWAŁA XLVIII/255/2010 

Rady Miejskiej w Golinie 

z dnia 15 czerwca 2010 roku 
 

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

dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli 

 

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

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia   26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska  

w Golinie uchwala, co następuje: 

 

 
 

§1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. szkole – rozumie się przez to każdą szkołę lub przedszkole prowadzone przez Gminę Golina, 

2. nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkołach. 
 

§2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, obniża się tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony  

w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 

2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycieli, o których mowa w ust. 1 ustala się według następujących norm: 

 

Lp. Nazwa Szkoły, stanowisko Tygodniowa liczba obowiązkowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych 

1. Gimnazjum w Golinie 

   - dyrektor 

   - wicedyrektor 

 

3 

5 

2. Szkoła Podstawowa w Golinie 

   - dyrektor 

   - wicedyrektor 

 

5 

5 

3. Przedszkole w Golinie 

   - dyrektor 

   - wicedyrektor 

 

5 

8 

4. Szkoła Podstawowa w Kawnicach 

   - dyrektor  

   - wicedyrektor 

 

0 

5 

5. Szkoła Podstawowa w Radolinie 5 

6.  Szkoła Podstawowa w Przyjmie 5 

  

3. Wymiar godzin ustalony zgodnie z ust. 2 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 zlecono nauczycielowi 

zastępstwo. 
 

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 
 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r. 

 

Przewodniczący 

 Rady Miejskiej  

 

        Lech Kwiatkowski 

 

 


