
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/147/20 

RADY GMINY POWIDZ 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Powidzu 

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

z 2020 r. poz. 713) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 

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

i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela. Rozmiar zniżki godzin wynosi: 

L.p. Stanowisko kierownicze 

Rozmiar zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru 

godzin 

1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 17 

2. Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  6 

3. Kierownik świetlicy z dożywianiem 6 

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 niniejszej uchwały odnosi się również do nauczycieli 

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

pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym zlecono im zastępstwo, chyba że powierzenie nastąpiło od 

pierwszego dnia miesiąca, wówczas przysługuje od tego dnia. 

§ 2. 1. Organ prowadzący w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych 

przypadkach zwolnić dyrektora, wicedyrektora Zespołu od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć, o których mowa w §1. 

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 na wniosek dyrektora udziela organ prowadzący, określając 

jednocześnie czas trwania zwolnienia. 

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na stanowisku: 

1) pedagoga – 20 godzin, 

2) psychologa – 20 godzin, 

3) logopedy – 20 godzin, 

4) doradcy zawodowego – 20 godzin. 
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§ 4. Traci moc Uchwala nr VII/42/03 Rady Gminy Powidz z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 

Karta Nauczyciela, zatrudnionych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Powidzu oraz zasad zwalniania od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz. 

§ 6. 1. Uchwała  wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy Powidz 

(-) Filip Muszyński 
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