
UCHWALA NR XXII/158/2017
RADY GMINY OSTROWEK

zdn ia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru znizek nauczycielom, ktorym puwierzono stanowiska
kierownicze w przedszkolach, szkolach podstawowych oraz przyznawania zwolnienia od olxmia/ku

rcalizacji /.ajec dydaktycznych, wychowawczych, opickunczych prowadzonych bezpnsrcdnio
-r i • / ' * • t 10 i t . •z uczniami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t . j . Dz. U.
2016 r., poz.446, zm. poz. 1579 i 1948, z2017r . poz. 730) i art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w zwiazku
zart. 91 d pkt 1 ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2016 r.,
poz. 1379 z pozn. zm." ) i uchwala sie, co nast^puje:

§1.1. Nauczyciclom. ktorym powierzono stanowiska kierownicze w pr/edszkolu i szkole
podstawowej obniza sic tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin zajec dydaktycznych.
wychowawczych i opiekuhczych okreslony w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela do wysokosci ustalonej
w tabeli:

Lp.

1 .

2.

3.

4.

5.

STANOWISKO

dyrektor przedszkola czynnego ponad
5 godzin dziennie
dyrektor szkoly podstawowej lic'zcjeej do
6 oddziahVw
dyrektor szkory podstawowej liczijcej od 7 do
9 odd/ialow

dyrektor szkoty podstawowej licz^cej
powyzej 1 0 oddzialow, do ktorej wlqczono
klasy dotychczasowego gimnazjum
wicedyrcktor szkofy podstawowej, do ktorej
wlaczono klasy dotychczasowego gimna/jum

TYGODNIOWY
OBOWIAZKOWY WYMIAR

GODZIN ZAJF.C

1 5 godzin

1 0 godzin

8 godzin

6 godzin

10 godzin

2. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach ustalony wg tabeli lygodniowy obowiazkowy wymiar
godzin moze bye obnizony przez Wqjta Gminy Ostrowek. ktory pr/y rozpatrywaniu wniosku bierze pod
uwagtj wielkosc i typ szkoty oraz warunki pracy szkoty.

§ 2. Tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin zajec dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuriczych. prowadzonych bczposrednio z dziecmi nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta
Nauczyciela zatrudnionych w petnym wymiarze zajex:, ustala si$ wg nastepujqcych norm:

Lp.

1.

STANOWISKO

Nauczyciclc przcdszkola prowadzacy zajecia
w grupach mieszanych ohejmujacych zarowno
dzieci szcsciolctnic jak i dzieci innycli grup
wiekowych

rV<;<) l )NH)WY OBOWI A7.KOWY
WYMIAR (;ODZIN ZAJ^C

22 godziny

§ 3. Tract} moc:

l)l!ehwata Nr XXX/198/02 Rady Ciminy w Ostrowku zdnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru znizek nauezycielom, ktorym powierzono stanowiska kierownicze
w przedszkolach, szkotach podstawowych i gimnazjum oraz przyznawania zwolnienia od obowiqzku
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realizacji zajec dydaktycznych, wychowawczych, opiekuriczych prowadzonych bezposrednio
z uczniami;

2) Uchwala Nr X/71/03 Rady Gminy w Ostrowku z dnia 11 wrzesnia 2003 r. w sprawic wprowadzenia
zmian w Uchwale Nr XXX/198/02 Rady Gminy w Ostrowku /. dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad
ud/.iclania i rozmiaru znizck nauczycielom, ktorym powicrzono stanowiska kierowniczc
w przcdszkolach, szkolach podstawowych i gimnazjum oraz przyznawania zwolnienia od obowiazku
realizacji zajec dydaktycznych, wychowawczych, opiekuric/ych prowadzonych bezposrednio
z uczniami.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 wrzesnia 2017r. i podlcga ogloszeniu w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Lodzkiego.

PrzewodAiczacy Rady
Gminv!fl)str6A'ck

Andr/,cl \Vojcwoda

"Zm. z20!4r. poz. 1198 oraz z 2016 r. poz. 668 i 1010.
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