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UCHWAŁA NR 49/VI/19
RADY GMINY ZAŁUSKI
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Załuski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 ), art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967ze zm.) Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje:
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odkreślony
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela uzależniając od liczby oddziałów w sposób następujący:
1) dla dyrektora przedszkola: 12 godzin zajęć w tygodniu;
2) dla dyrektora szkoły(zespołu): do 11 oddziałów - 6 godzin zajęć w tygodniu;
3) dla dyrektora szkoły (zespołu): od 12 oddziałów - 4 godzin zajęć w tygodniu;
4) dla wicedyrektora szkoły (zespołu): od 12 oddziałów - 10 godzin zajęć w tygodniu.
§ 2. Wymiar zajęć ustalony w § 1 dotyczy również nauczycieli, którym powierzono pełnienie funkcji
kierowniczej w zastępstwie z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym
zlecona zastępstwo.
§ 3. 1. Dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w zastępstwie
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, można zwolnić częściowo lub całkowicie od
obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w przypadku kiedy warunki
funkcjonowania szkoły lub placówki powodują znaczne zwiększenie zadań.
2. Zwolnienia dokonuje się na umotywowany wniosek dyrektora placówki na okres nie dłuższy niż rok
szkolny.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.
§ 5. Traci moc:
1) uchwała nr 92/XIV/2000 Rady Gminy Załuski z 28 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Załuski
2) uchwała 135/XXII/2001 Rady Gminy w Załuskach z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie zmiany
uchwały nr 92/XIV/2000 Rady Gminy w Załuskach z 28 sierpnia 2000 roku.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Załuski
Agnieszka Dąbrowska

