
 

 

UCHWAŁA NR VIII/60/2019 

RADY GMINY CZERNICHÓW 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

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

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 oraz 

art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 

poz. 967 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. 1. Obniża się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i zespołach szkolno – 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czernichów. 

2. Obniżenie liczby godzin zajęć stanowi różnicę miedzy obowiązującym nauczyciela tygodniowym 

wymiarem godzin a wymiarem określonym w Załączniku do niniejszej uchwały. 

3. Organ prowadzący może zwolnić w całości lub w części na czas określony dyrektora szkoły, 

przedszkola, zespołu szkolno – przedszkolnego, od obowiązku realizacji zajęć określonych w Załączniku do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Traci moc uchwała Nr XXVI/253/2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla 

nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych 

przez Gminę Czernichów. 

2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/364/2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla 

nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych 

przez Gminę Czernichów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Czernichów 

 

 

Zbigniew Kotrys 
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Załącznik do uchwały Nr VIII/60/2019 

Rady Gminy Czernichów 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

 

TABELA TYGODNIOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ 

DLA OSÓB PEŁNIĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W SZKOŁACH, 

PRZEDSZKOLACH I ZESPOŁACH SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYCH 

GMINY CZERNICHÓW 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiązkowy wymiar 

zajęć po zniżce 
  1. Dyrektor przedszkola liczącego:  

 do 3 oddziałów 10 
4 – 5 oddziałów 8 
6 i więcej oddziałów 6 

  2. Dyrektor szkoły podstawowej, zespołu szkolno – przedszkolnego 

liczącego:  
 

do 4 oddziałów 12 
5 – 6 oddziałów 10 
7-8 oddziałów  8 
9-16 oddziałów` 5 
17 i więcej oddziałów 3 

  3. Wicedyrektor szkoły lub zespołu szkolno – przedszkolnego 

liczącego:  
 

12-16 oddziałów 12 
17 i więcej oddziałów 9 
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