
 

 

UCHWAŁA NR XIX/121/2020 

RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE 

z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 marca 2019 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 niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Chrzypsko Wielkie 

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

z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 

2, 3 lit. b i lit. c, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2215), po uzyskaniu opinii związków zawodowych, Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, 

co następuje 

§ 1. W uchwale nr  VI/35/2019 Rady Gminy  Chrzypsko  Wielkie z dnia 27 marca  2019 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 niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzypsko Wielkie 

(Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 3364) § 2 otrzymuje brzmienie : 

„§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu  

prowadzonych przez Gminę Chrzypsko Wielkie, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do wymiaru określonego w poniższej tabeli: 

L.P. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć 

1. Dyrektor Zespołu Szkół liczącego 16 i więcej 

oddziałów 

2 godziny 

2. Każdy z Wicedyrektorów Zespołu Szkół 11 godzin 

”. 

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 marca 2020 r.

Poz. 2490



§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.` 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Mariusz Kamyszek 
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