
 

 

UCHWAŁA NR LI/339/18 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

i przedszkolach. 

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

z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz.130) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z  2017 r. poz. 1189 i poz. 2203)  Rada Gminy Przemęt uchwala 

co następuje: 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz 

nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko 

kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć z uwzględnieniem wielkości szkoły 

i przedszkola zgodnie z wymiarem określonym w poniższej tabeli: 

l.p. Stanowisko kierownicze 
Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć 

1. Dyrektor Przedszkola Samorządowego liczącego: 

a) do 3 oddziałów, 

b) 4 i więcej oddziałów 

 

5 godzin 

3 godzin 

2. Dyrektor szkoły 2 godziny 

3. Wicedyrektor szkoły liczącej 12 oddziałów i więcej 9 godzin 

4. Kierownik szkolenia praktycznego 14 godzin 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/258/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska  kierownicze w szkołach i przedszkolach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z  dniem 1 września 2018 roku. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz  podlega  

ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Przemęt. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Przemęt 

(-) Jerzy Dominiak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 kwietnia 2018 r.

Poz. 3034
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