
UCHWAŁA NR 60/IX/2019
RADY GMINY POPÓW

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w Gminnych Zespołach Szkolno-

Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Popów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) w zw. z art. 42 ust. 7, w zw. z ust. 6 i art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w ust.1 wynosi po 
obniżeniu:

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar godzin zajęć
1. Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego, w którym 

liczba uczniów i wychowanków wynosi nie więcej 
niż150

8

2. Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego, w którym 
liczba uczniów i wychowanków wynosi powyżej 150

5

§ 2. 1. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru pensum stosuje się również do nauczycieli, 
którym powierzono stanowisko kierownicze w zastępstwie.

2. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru pensum dla nauczycieli, o których mowa 
w ust. 1 stosuje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3. Traci moc uchwała nr 210/XXVII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 29 sierpnia 2013 roku w  sprawie 
obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze w placówkach oświatowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 maja 2019 r.

Poz. 3677



§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku

 

Przewodniczący Rady Gminy Popów

Henryk Wróż
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