
UCHWAŁA NR XXXI.184.2017
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Ujazd

Na podstawie ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 446, 1579 i 1948), art. 42 ust. 7 pkt 2 i art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora albo wicedyrektora w szkole podstawowej lub 
przedszkolu, obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć, ustalając pensum wg poniższej tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze - funkcja Obowiązkowy 
tygodniowy wymiar

 zajęć
1. Dyrektor szkoły podstawowej ośmioletniej (w tym z oddziałami 

przedszkolnymi) liczącej:
- do 8 oddziałów włącznie,
- od 9 do 14 oddziałów,
- od 15 oddziałów.

6
5
3

2. Wicedyrektor szkoły podstawowej liczącej:
- do 16 oddziałów,
- od 17 oddziałów.

9
7

3. Dyrektor przedszkola, liczącego:
- do 5 oddziałów włącznie,
- od 6 oddziałów.

8
6

§ 2. Obniżony wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, dotyczy również nauczyciela, który obowiązki 
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko z tym, że obowiązuje on od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków 
na tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko.

§ 3. Do realizacji godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw na terenie gminy Ujazd przez osoby 
wymienione w §1 wymagana jest każdorazowo zgoda Burmistrza Ujazdu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXX.169.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie 
ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 
pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Ujazd.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Tomasz Cichoń
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