
Uchwała Nr XXXVIII/277/09 

Rady Miejskiej  w Drezdenku 

z dnia 20 sierpnia 2009 roku 

 

w sprawie:  określenia zasad udzielania  i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach dla których Gmina Drezdenko jest organem 

prowadzącym. 

 

Na podstawie art. 42 ust.7 pkt.2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – 

Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia                   

7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z  późn. zm.) po 

uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach              

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 z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta nauczyciela  (Dz. U. z 2006 Nr 97, 

poz.674 z późn. zm.) do wysokości określonej w poniższej tabeli:  

 

Lp. Stanowiska kierownicze Tygodniowy wymiar 

godzin zajęć 

1 2 3 

1. Dyrektor przedszkola  

a) do  5 oddziałów 

b) 6 i więcej oddziałów 

Wicedyrektor przedszkola 

      a)   11 i więcej oddziałów 

 

8 

3 

 

18 

2. Dyrektor szkoły, zespołu szkół: 

      a) do 4 oddziałów 

      b) 7-11 oddziałów 

      c) 12 i więcej  

Wicedyrektor szkoły: 

a) 12-16 oddziałów 

b) 17 i więcej oddziałów 

 

12-14 

5 

3 

 

9 

7 

 

§ 2.  Burmistrz Miasta i Gminy Drezdenko w uzasadnionych przypadkach może zwolnić dyrektora 

szkoły, zespołu lub przedszkola od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

określonego w § 1 uchwały, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie 

zadań dyrektora lub uniemożliwiają realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych. 

 

§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1-3 niniejszej uchwały  odnosi się również do nauczyciela 

zajmującego stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu  powierzono to 

stanowisko z tym, że obowiązuje on tego nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu 

w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo chyba, że zlecenie nastąpiło pierwszego dnia 

miesiąca. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 

 

§ 5. Traci moc Uchwała nr  XXVII/180/08  Rady Miejskiej  w Drezdenku z dnia 25 września 

2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych dla których Rada 

Miejska  jest organem prowadzącym. 

 

§ 6. Uchwała  wchodzi w życie po  14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2009 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jerzy Skrzypczyński 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta  Nauczyciela               

(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  ze zm.) organ prowadzący szkołę określa zasady udzielania 

i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów                              

i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze  

a także ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących  

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin  . Na podstawie art. 91d pkt. 1 w/w ustawy dokonanie takich 

regulacji należy do kompetencji organu prowadzącego. Zmiany w Gminie Drezdenko dotyczą 

pensum dyrektora szkoły z oddziałami kl. O-III  oraz wprowadzenie stanowiska wicedyrektora              

w przedszkolu, które obecnie liczy 14 oddziałów, mieści się w dwóch budynkach i posiada                  

3 oddziały zamiejscowe. 

 


