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UCHWAŁA NR XXIX/155/2017
RADY GMINY ANDRZEJEWO
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach
prowadzonych przez Gminę Andrzejewo
Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
1) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie – do
8 godzin,
2) Wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie – do
12 godzin,
3) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii – do 8 godzin,
4) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce – do 8 godzin.
2. Wymiar zajęć zgodnie z ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje tych nauczycieli od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrzejewo.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/178/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie
obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę
Andrzejewo (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 9795).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jarosław Sołowiński

