
Załącznik nr 21 do protokołu Nr XIII/08
z Sesji Rady Gminy Kruklanki

z dnia 25.06.2008r.

UCHWAŁA Nr XIII/115/08
Rady Gminy Kruklanki

 z dnia 25 czerwca 2008r. 

W sprawie:  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego  obowiązkowego wymiaru  godzin  zajęć 
nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  szkołach,  zasad  zwalniania  od 
obowiązku  realizacji  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

Na podstawie art.42 ust.6 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
roku- Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218, Nr 
220, poz.1600; z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, 
poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz.1821) uchwala się co następuje: 

§ 1 
Nauczycielom,  którym  powierzono  stanowisko  kierownicze  w  szkołach  prowadzonych  przez 
gminę,  obniża  się  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym 
nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w następującej tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy 
wymiar zajęć

1. Dyrektor szkoły liczącej 7 i mniej oddziałów   8  godzin
2. Dyrektor szkoły liczącej 8 i więcej oddziałów   5  godzin
3. Dyrektor zespołu liczącego 13 i mniej oddziałów    3  godziny
4. Dyrektor zespołu liczącego 14 i więcej oddziałów     2  godziny
5. Wicedyrektor zespołu liczącego od 12 do 13 oddziałów   9  godzin
6. Wicedyrektor zespołu liczącego 14 i więcej oddziałów   7  godzin

§ 2
Wymiar  zajęć ustalony zgodnie z tabelą  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.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki.

§ 4
Traci moc Uchwała Nr XVII/104/00 Rady Gminy Kruklanki z dnia 2 czerwca 2000r. w sprawie 
udzielenia  nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  szkołach  zniżek  od 
obowiązku  realizacji  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008r. 

Przewodniczący Rady Gminy 

                  Stanisław Gąsior 


