
 

 

UCHWAŁA NR XVII/196/2012 

RADY GMINY PSARY 

z dnia 22 marca 2012 r. 

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

o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjum i zespołach szkolno 

-przedszkolnych oraz zasad zwolnień z realizacji tych zajęć 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 , art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami ) oraz art.42 ust. 7 pkt. 2 i art. 

91d pkt.1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006 roku, 

poz. 674 ze zmianami ) Rada Gminy Psary uchwala:  

§ 1. Określić począwszy od roku szkolnego 2012/2013 zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć , o których mowa w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku 

- Karta Nauczyciela oraz zasady udzielania zwolnień z ich realizacji dla nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjum i zespołach szkolno - przedszkolnych 

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/269/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa 

w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum oraz zasad zwolnień z realizacji 

tych zajęć.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Psary  

 

 

Jacenty Kubica 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 maja 2012 r.

Poz. 1849



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/196/2012 

Rady Gminy Psary 

z dnia 22 marca 2012 r. 
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