
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/253/2017 

RADY GMINY GOŁUCHÓW 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz 

nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których gmina Gołuchów jest 

organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r. 

poz.446, z późn. zm.), w związku z art. 42 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.   Dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze 

w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą 

różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym 

w poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obniżony 

wymiar zajęć  

1. Dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej do 6 oddziałów 10 

2. Dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej 7-8 oddziałów 8 

3. Dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej 9-16 oddziałów 5 

4. Dyrektor szkoły  (zespołu szkół) liczącej 17 i więcej oddziałów 3 

5. Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) 9 

2. Wymiar zajęć określony w ust. 1 odnosi się również do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni 

w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, z tym że obowiązuje on tego nauczyciela od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje 

z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał jego pełnienia. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/26/2006 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne 

stanowiska kierownicze w szkołach, dla których gmina Gołuchów jest organem prowadzącym. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego                     

i wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.  

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Jan Sobczak 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 3395
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