
UCHWAŁA NR IX/50/2015
RADY GMINY SADKOWICE

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów i nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Sadkowice

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku 
poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1071)oraz art. 42 ust 7 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 191, poz. 1198, Dz.U. 
z 2015 r. poz. 357) uchwala się , co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Sadkowice obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. 
z 2014 roku poz. 191, poz. 1198, Dz.U. z 2015 r. poz. 357) do liczby godzin określonych w tabeli :

L.p. Stanowisko i typ/rodzaj szkoły Tygodniowy wymiar zajęć
1 Dyrektor Zespołu Szkół 3
2 Wicedyrektor Zespołu Szkół ½ obowiązkowego tygodniowego 

wymiaru godzin
3 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 8
4 Dyrektor Szkoły Podstawowej 8

§ 2. Obowiązkowy wymiar godzin określony w §1 przysługuje od dnia objęcia stanowiska lub powierzenia 
zastępstwa przez Wójta Gminy.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych warunkami funkcjonowania szkoły powodującymi znaczne zwiększenie 
zadań dyrektora może on zwrócić się do Wójta Gminy z wnioskiem o zwolnienie go z obowiązku realizacji 
tygodniowego wymiaru godzin określonego w §1 niniejszej uchwały.

2. Dyrektor posiadający zgodę na zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie może realizować godzin 
ponadwymiarowych.

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, mogą być przydzielone godziny 
ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
określonego w § 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.

§ 5. Zniżka godzin, o której mowa w § 1 może być cofnięta w każdym czasie, bez potrzeby wypowiedzenia, 
jeżeli zaistnieją przyczyny uzasadniające potrzebę cofnięcia zniżki.

§ 6. 1. Ustala się również tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych i opiekuńczych dla

1) Pedagogów szkolnych w wymiarze 24 godziny tygodniowo;

2) Nauczycieli wspomagających 22 godziny tygodniowo.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie 
z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2015 roku.
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§ 9. Traci moc Uchwała Nr XVI/115/08 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Sadkowice oraz tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Sadkowice

Tadeusz Pietrzak
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