
UCHWAŁA NR XVIII/127/20
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  oraz 
szczegółowych zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 
713) oraz art. 42 ust. 1 , 2,6 i 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2215) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się: 

1. zasady udzielania i rozmiar obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach 
podstawowych oraz przedszkolu publicznym; 

2. szczegółowe zasady przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

§ 2. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznym przedszkolu i w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz. 

§ 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zależności od wielkości i typu szkoły oraz 
warunków pracy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych w następujący sposób: 

L.p.  Stanowisko kierownicze  Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć

 Dyrektor przedszkola czynnego powyżej 5 godz. dziennie liczącego: 
- do 5 oddziałów 8 godzin

1. 

- od 6 do 10 oddziałów 6 godzin
 Dyrektor szkoły 
- do 8 oddziałów 8 godzin
- od 9 do 15 oddziałów 5 godzin

2. 

- powyżej 15 oddziałów 2 godziny
 Wicedyrektor szkoły 
- od 12 do 15 oddziałów 9 godzin

3. 

- powyżej 15 oddziałów 7 godzin

§ 4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 3 stosuje się odpowiednio do nauczyciela pełniącego obowiązki 
kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, z tym, że obowiązuje on 
tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi 
zastępstwo. 

§ 5. Organ prowadzący publiczne w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych 
przypadkach zwolnić dyrektora przedszkola lub szkoły od realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
określonych w § 3, jeżeli warunki funkcjonowania przedszkola lub szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań 
dyrektora. 

§ 6. Zwolnienie, o którym mowa w § 5, następuje na wniosek zainteresowanego, jeżeli z organizacji roku 
szkolnego lub statutu szkoły wynika znaczne zwiększenie zadań lub poprawi to funkcjonowanie szkoły. 

§ 7. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielowi, który obowiązki 
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, korzystającym 
z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych 
chyba, że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą 
organu prowadzącego także, gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej 
niż jednym oddziale. 
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§ 8. Z dniem wejścia w życie  niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XV/134/00 Rady Gminy 
w Biesiekierzu z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, oraz szczegółowych zasad 
zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędu 
Województwa Zachodniopomorskiego 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Biesiekierzu 

Anna Bejnarowicz
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