
                                                              
UCHWAŁA Nr XIV/76/08
RADY GMINY KOWIESY

z dnia 28 marca 2008 roku

w  sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze  

        
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984 Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162 poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441,  Nr 
175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, 
poz.1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158, poz 1103, Nr 
176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821) 

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§  1.1.  Nauczycielom  zatrudnionym  w  pełnym  wymiarze  zajęć,  którym  powierzono 
stanowiska kierownicze obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w ust. 1, po obniżeniu   
    wynosi:

1) dla dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach – 10   
    godzin,
2) dla dyrektora  Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu – 8 godzin.

     
§ 2.  W uzasadnionych przypadkach można:

1) zwolnić,  lub  zmniejszyć  dyrektorowi  szkoły  obowiązek  realizacji  obowiązkowego 
wymiaru godzin, o których mowa w § 1 ust. 2, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły 
powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora,

2) przydzielić  dyrektorowi  szkoły  godziny  ponadwymiarowe  w  wymiarze  nie 
przekraczającym   2  godzin  tygodniowo,  jeżeli  wynikają  one  z  planów nauczania 
przedmiotów.

§ 3.  Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony w § 1 i § 2, odnosi się  również do
        nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym
        powierzono to stanowisko, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia
        miesiąca następnego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/152/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 września 2005
       roku w sprawie zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych,
       wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez dyrektora szkoły. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
       Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 r.
 

Przewodnicząca Rady Gminy

          /-/ Janina Rybicka


	 

