DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Elektronicznie podpisany przez:
2012.06.27 13:32:18

Kielce, dnia 27 czerwca 2012 r.

Lech Hamera

Poz. 1908
UCHWAŁA NR XVII/135/12
RADY GMINY W KRASOCINIE

Public key:

Data: 2012-06-27

z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy Krasocin uchwala, co następuje:
§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Krasocin.
§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Krasocin w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy,obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42
ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć określonych w tabeli:
L.p.

STANOWISKO KIEROWNICZE

Tygodniowy wymiar zajęć

Dyrektor szkoły, placówki
1.

2.

- do 8 oddziałów

10 godzin

- od 9 do 16 oddziałów

5 godzin

- od 17 do 26 oddziałów

3 godziny

27 i więcej oddziałów

2 godziny

Wicedyrektor szkoły, placówki
- od 13 do 20 oddziałów

9 godzin

- 21 i więcej oddziałów

7 godzin

§ 3. Do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to
stanowisko, wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora szkoły można
zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć, określonego
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 5. Zniżka godzin, o której mowa w § 2 może być cofnięta w każdym czasie, bez potrzeby
wypowiedzenia, jeżeli zaistnieją przyczyny uzasadniające potrzebę cofnięcia zniżki.
§ 6. Nauczycielom, korzystającym ze zniżki godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw przydziela
się tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości realizacji tych godzin przez innego nauczyciela.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 1908

§ 8. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. traci moc Uchwała Nr XLVII/237/06 Rady Gminy w Krasocinie z dnia
25 października 2006 r. w sprawie ustalenia pensum godzin dla dyrektorów oraz nauczycieli – bibliotekarzy
w Gminie Krasocin.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady
Gminy
Jacek Włodarczyk

