
UCHWAŁA NR XXX/257/17
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach  prowadzonych przez Gminę Chełmża.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730), art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60), po zaopiniowaniu 
przez związki zawodowe, uchwala się, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Chełmża, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, do wysokości określonej w tabeli 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.  Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki dyrektora 
lub wicedyrektora w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. Wymiar zajęć, o którym mowa 
w § 1, obowiązuje nauczyciela któremu zlecono zastępstwo od 15 dnia nieobecności zastępowanego dyrektora 
lub wicedyrektora i nieobecność trwa nadal.

2. Wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, obowiązuje nauczyciela któremu zlecono zastępstwo od 15 dnia 
nieobecności zastępowanego dyrektora lub wicedyrektora i nieobecność trwa nadal.

3. Obniżony wymiar zajęć ustaje z ostatnim dniem roboczym w tygodniu, w którym nauczyciel zaprzestał 
pełnić funkcję w zastępstwie.

§ 3. Nauczycielom, korzystającym z obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw przydziela 
się tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości realizacji tych godzin przez innego nauczyciela.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/302/05 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom zajmującym 
stanowiska kierownicze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/257/17

Rady Gminy Chełmża

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć

dyrektor szkoły liczącej:
- do 16 oddziałów,
- 17 i więcej oddziałów.

5
3

wicedyrektor szkoły liczącej:
- 12-16 oddziałów,
- 17 i więcej oddziałów.

9
7
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UZASADNIENIE

Podjęcie powyższej uchwały ma na celu uporządkowanie i uaktualnienie zapisów uchwał z
dostosowaniem ich do zmieniającego się prawa oświatowego. Przepisy zawarte w art. 42 ust. 7 pkt
2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zobowiązują organy prowadzące szkoły do
określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.

Id: CC15FE2D-B4BF-4FA0-8F1F-E06922C52876. Podpisany Strona 1




