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Poz. 10229
UCHWAŁA NR XII.65.2019
RADY GMINY RZECZNIÓW
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Rzeczniów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) Rada Gminy Rzeczniów uchwala, co następuje:
§ 1. Dyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony
w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela, do wysokości:
Stanowisko

Rozmiar zniżki

Tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych po zniżce

Dyrektor szkoły liczącej do 10 oddziałów
Dyrektor szkoły, zespołu szkół liczącego
od 11 do 14 oddziałów
Wicedyrektor szkoły / zespołu

10

8

12
6 / 11

6
12 / 11

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rzeczniów zgodnie z poniższą tabelą:
Stanowisko

Tygodniowa liczba godzin
wymiaru zajęć

Pedagog, logopeda, psycholog
Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

22 godziny

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczniów.

23 godziny
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Wicik

