
UCHWALA NR VI/50/19
RADY GMINY OSTR6WEK

z dnia 31 Iipca2019 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru znizek nauczycielom, ktorym powierzono stanowiska
kierownicze w przedszkolach, szkolach podstawowych oraz przyznawania zwolnienia od obowiqzku

realizacji zajec dydaktycznych, wychowawczych, opiekunczych prowadzonych bezposrednio
z uczniami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t. j. Dz. U.
z2019r. poz. 506) i art. 42 ust, 7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia I982r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z20!8r . poz. 967, z2017r . poz. 2203, z2018r . poz. 2245, oraz z20!9r . poz. 730) oraz
art. 6 pkt 14 lit. d i art. 170 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy - Prawo oswiatowe.
ustawy o systemie oswiaty oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z2018r. poz. 2245) uchwala sie, co
nastepuje:

§ 1. Nauczycielom, ktorym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkole podstawowej
obniza sie tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin zajec dydaktycznych, wychowawczych
i opiekunczych okreslony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela o nastepujqca liczbe godzin:

Lp.
1.

2.

3.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor przedszkola czynnego ponad

5 godzin dziennnie
Dyrektor szkofy podstawowej licz^cej

do 9 oddziaJow
Dyrektor szkoiy podstawowej Hczacej

od 10 oddzialow

Liczba udzielonych godzin znizki
7

10

12

§ 2. Tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin zajec dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekunczych, prowadzonych bezposrednio z dziecmi, nauczycieli nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pemym wymiarze zajec, ustala sie wg
nastepuj£}cych norm:

Lp.
1.

Stanowisko
Nauczyciele przedszkola i innych

plac6wek przedszkolnych pracujqcych
z grupami obejmujacymi dzieci 6-letnie

i dzieci mlodsze

Tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin zajec
25

§3.Traci moc uchwala Nr XXITl/170/2017 Rady Gminy Ostrowek z dnia 8 czerwca 2017r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru znizek nauczycielom, ktdrym powierzono stanowiska kierownicze
w przedszkolach, szkotach podstawowych oraz przyznawania zwolnienia od obowiazku realizacji zajec
dydaktycznych, wychowawczych, opiekunczych prowadzonych bezposrednio z uczniami,
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§ 4. Uchwafa wchodzi w zycie z dniem
Urz?dowym WojewodztwaLodzkiego.

1 wrzesnia 2019 r. i podiega ogfoszniu w Dzicnniku

Przewodnit^acy Rady
Gmin>()$strowek

Andrzej Wojjewoda
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