
UCHWAŁA Nr XXXIX/195/09
  Rady Gminy Somianka 

   z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i   placówkach 
prowadzonych przez Gminę Somianka

         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 (Dz.  U z 2001r.  Nr 142,  poz.  1591 z późn.  zm.)  oraz art.  42 ust.  6 i  7 pkt  2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Somianka 
uchwala co następuje:

§1

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
gminę  Somianka,  obniża  się  tygodniowy  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych
i  opiekuńczych  określony  w  art.  42,  ust.  3  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982r.  -  Karta  Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) do liczby godzin określonych w poniższej tabeli:

L.p. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęć

1.

2.

3.

Dyrektor szkoły /zespołu szkół/ każdego typu, liczącej:
- do 4 oddziałów
- 5-6 oddziałów
- 7-8 oddziałów
- 9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły /zespołu szkół/ każdego typu, liczącej:
- 12-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
Kierownik filii szkoły

12
10
8
5
3

9
7
14

  
§2

Wymiar  zajęć  ustalony  w  §1  dotyczy  również  nauczyciela,  który  obowiązki  kierownicze  pełni 
w  zastępstwie  nauczyciela,  któremu  powierzono  stanowisko  kierownicze,  i  ma  zastosowanie 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Traci moc uchwała Nr XV/100/2000 Rady Gminy Somianka z dnia 25 sierpnia 2000r.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 listopada 2009r.

    Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Tadeusz Jacek Tolak


