
PROJEKT 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 13 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie zasad udzielania i wielkości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach  

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 42 ust 7 pkt 2 

oraz art. 42a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 1379 ze zm.), Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się: 

1. Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust 6 ustawy Karta Nauczyciela. 

2. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 

Karta Nauczyciela. 

§ 2. 1. Dyrektorom i wicedyrektorom, a także nauczycielom, którzy obowiązki 

kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, 

obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych  

i wychowawczych do wymiaru określonego w poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy, obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć 

1. Dyrektor gimnazjum, liczącego do 12 oddziałów 4 

2. Dyrektor szkoły podstawowej, liczącej   

-do 10 oddziałów   

-powyżej 10 oddziałów 

  

6  

3 

3. Dyrektor przedszkola, liczącego do 5 oddziałów 6 

4. Wicedyrektor szkoły podstawowej, liczącej 12 i więcej oddziałów 5 

5. Kierownik świetlicy szkolnej 12 
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2. W stosunku do nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków kierowniczych 

w zastępstwie, tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć ustalony w ust. 1, stosuje się  

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi 

powierzono pełnienie obowiązków i przestaje stosować z końcem miesiąca,  

w którym nauczyciel przestał pełnić te obowiązki. 

 

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zwalniania nauczycieli, którym powierzono 

stanowisko kierownicze do realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,  

o którym mowa w §1, w całości lub w części, nie dłużej jednak niż na okres 1 roku szkolnego. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach na wniosek zainteresowanego nauczyciela. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 16/V/2007 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2007 r. 

w sprawie zasad udzielania i wielkości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych  

przez Gminę, oraz Uchwała Nr 34/VI/2007 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia  

2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr 16/V/2007 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2007 r. 

w sprawie zasad udzielania i wielkości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych  

przez Gminę. 

 

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 

 


