UCHWAŁA NR XXXI/233/2013
Rady Gminy Frysztak
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z póź. zm.), art. 42 ust.7 pkt.2
i art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr
97, poz. 674 z póź. zm.)
Rada Gminy Frysztak uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach
podstawowych, gimnazjach, zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Frysztak, obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r, Nr 97, poz. 674 z póź. zm.) do ustalonego niżej w godzinach tygodniowego wymiaru zajęć:
Lp.

TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN ZAJĘĆ

STANOWISKO KIEROWNICZE
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie,
liczącego:

1.

do 5 oddziałów

10

6 oddziałów i więcej

8

Dyrektor szkoły
liczących:
2.

3.

podstawowej,

gimnazjum,

zespołu

szkół

do 7 oddziałów

10

8-12 oddziałów

6

Powyżej 12 oddziałów

5

Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół

10

2. Wymiar godzin ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono
funkcje kierownicze w zastępstwie, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji kierowniczej w zastępstwie, a jeżeli
powierzenie funkcji kierowniczej nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia, natomiast ustaje
z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia funkcji kierowniczej.
§ 2.
1. Dyrektor może być zwolniony w części lub w całości z obowiązku realizacji tygodniowego
wymiaru zajęć, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 następuje na pisemny wniosek dyrektora szkoły na czas
określony, nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
3. Do zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć upoważnia się Wójta Gminy.
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§ 3.
Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze Wójt Gminy może przydzielić godziny
ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 3 godzin tygodniowo, jeżeli taka potrzeba wynika
z planu nauczania.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Frysztak.
§ 5.
Traci moc uchwała nr X/91/99 Rady Gminy Frysztak z dnia 8 września 1999 roku w sprawie
szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach, zespołach szkół i przedszkolach prowadzonych przez gminę Frysztak oraz
przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.

mgr Stanisław Armata
Przewodniczący Rady

————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 252379DA-8CF4-4290-B8E3-FE2553403F29. Podpisany
Strona 2

