
 

 

UCHWAŁA NR XX/161/2012 

RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

z dnia 30 marca 2012 r. 

w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art.42 ust.7, art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy  

uchwala:  

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela:  

Lp.  Stanowisko kierownicze  Obniżka godzin w części etatu  

1.  

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie:   

- liczącego1 oddział,  7/22 lub 10/25  

- liczącego 2 oddziały,  10/22 lub 12/25  

- liczącego 3 oddziały,  12/22 lub 15/25  

- liczącego 4 i więcej oddziałów.  14/22 lub 17/25  

2.  

Dyrektor szkoły podstawowej i zespołu szkół:   

- liczącego do 4 oddziałów,  6/18  

- liczącego od 5 do 6 oddziałów,  8/18  

- liczącego od 7 do 8 oddziałów,  10/18  

- liczącego od 9 do 16 oddziałów,  13/18  

- liczącego 17 i więcej oddziałów.  15/18  

3.  

Wicedyrektor zespołu szkół:   

- liczącego 12 oddziałów,  9/18  

- liczącego 13 do 16 oddziałów  10/18  

- liczącego 17 i więcej oddziałów.  11/18  

4.  

Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem:   

- liczącej od 30 do 80 wychowanków,  10/26  

- liczącej od 81 do 120 wychowanków,  12/26  

- liczącej powyżej 120 wychowanków.  14/26  

§ 2. Wymiar godzin zajęć ustalony w § 1 dotyczy również nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze 

pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. Obowiązuje on tych nauczycieli 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono im zastępstwo a ustaje z końcem 

miesiąca, w którym zaprzestali pełnić tę funkcję.  

§ 3. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy Pilica może zmienić ustaloną w § 1 obniżkę 

godzin lub zwolnić nauczyciela od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.  
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§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/118/2000 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 30 maja 2000 r.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.  

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

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

i Gminy  

 

 

Jan Pająk 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 2079


		2012-05-17T14:04:14+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




