Uchwała nr 94/XVII/08
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 14 maja 2008 r
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i
wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska
kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę
Płoniawy-Bramura
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art.
42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z
2006 r. nr 97, poz. 674 z późn.zm.) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora
Oświaty u c h w a l a się , co następuje :
§1
Dyrektorom i wicedyrektorom obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art.
42 ust. 3 Karty Nauczyciela i określa się go w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowiska kierownicze

Tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych

1

Dyrektor szkoły każdego typu liczącej do 8
oddziałów

8 godzin

2

Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej od 9 do
16 oddziałów

5 godzin

3

Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego
typu liczącej od 9 do 16 oddziałów

10

§2
W uzasadnionych przypadkach w ramach posiadanych środków finansowych
można zwolnić dyrektora szkoły (zespołu) lub przedszkola od obowiązku
realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 1, jeżeli warunki

funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora i nie
zgłosi zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
§3
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze można przydzielić
godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin
tygodniowo, chyba że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba
przydzielania większej liczby godzin.
§4
Wymiar zajęć ustalony w § 1, odnosi się również do nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te
stanowiska z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi
zastępstwo.
§5
Traci moc uchwała nr 160/XXIII/2000 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia
23 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, , którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Płoniawy-Bramura.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1
września 2008 r.

