
UCHWAŁA NR LXIII-391-2018
RADY GMINY NĘDZA

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią 

w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1523)

Rada Gminy Nędza
uchwala:

§ 1. Ustala się rozmiary obniżek tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektorowi 
przedszkola, dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły 
podstawowej w Nędzy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza.

lp. stanowiska kierownicze tygodniowy 
obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć
1. Dyrektor przedszkola posiadającego:

1) do 5  oddziałów
2) powyżej 5 oddziałów 

10
8

2. Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego posiadającego:
1) do 7 oddziałów 
2) powyżej 7 oddziałów

9
7

3. Dyrektor szkoły podstawowej w Nędzy 4

4. Wicedyrektor  szkoły podstawowej w Nędzy 9

§ 2. Postanowienia § 1 mają odpowiednio zastosowanie do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni 
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

§ 3. Obniżki tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć określonego w  § 1 lub 2 mają 
zastosowanie odpowiednio:

1) od pierwszego dnia objęcia stanowiska – w stosunku do dyrektora przedszkola, dyrektora zespołu szkolno-
przedszkolnego, dyrektora szkoły podstawowej, wicedyrektora;
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2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie  
obowiązków  kierowniczych w zastępstwie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV-173-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, 
któremu powierzono stanowisko kierownicze.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Przybyła
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