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UCHWALA NR XXXIIl248/2018
RADY GMINY ZLOTA
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach
oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Złota.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 42 ust.7 pkt.2 w związku z art.91 d pkt.1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1189 ze zm.) po uzyskaniu opinii
związków zawodowych Rada Gminy Złota uchwala co następuje:

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Złota obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony wart. 43 ust.3 Karty Nauczyciela
do wymiaru określonego w tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba godzin
obowiązkowego wymiar godzin

lo Dyrektor zespołu szkół i placówek:

od 10 oddziałów 3

2. Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:

- do 9 oddziałów 10

- od 10 oddziałów 3

3.

Kierownik Hali Sportowej: 12



Wymiar zaję.ć ustalony zgodnie z S l odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko, z tym że obowiązuje ono tych
nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi
zastępstwo

S 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

S 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie z dniem l września 2018 r.
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 r. poz. 1189 ze zm.)

wart. 42 ust.6 i 7 pkt.2 ust. 6 i 7 pkt.2 zobowiązuje organ prowadzący szkołę do określenia w drodze

uchwały zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora i wicedyrektora placówek oświatowych ..

Projekt uchwały posiada opinię związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zatrudnionych

w placówkach oświatowych gminy Złota.
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