
UCHWAŁA NR XXXI/251/17
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Będzino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446; z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz.935) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 oraz art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) Rada Gminy w Będzinie 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42, 
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i ustala się go w sposób następujący:

1) Dyrektor szkoły podstawowej – 3 godziny;

2) Dyrektor przedszkola – 3 godziny;

3) Wicedyrektor szkoły podstawowej – 8 godzin;

4) Wicedyrektor przedszkola – 10 godzin.

§ 2. 

1. Tygodniowy wymiar zajęć określony w §1 dotyczy również nauczycieli, którym powierzono stanowisko 
dyrektora szkoły/przedszkola w zastępstwie, z tym że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły w zastępstwie.

2. Jeżeli stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola w zastępstwie powierzono od pierwszego dnia miesiąca, 
obniżony wymiar godzin obowiązuje od tego dnia.

§ 3. 

W uzasadnionych potrzebami szkoły/przedszkola przypadkach, można nauczyciela, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze, zwolnić z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych.

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr XXXXI/273/2002 Rady Gminy w Będzinie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru zajęć edukacyjnych i opiekuńczych 
oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach, przedszkolach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie

Andrzej Nożykowski
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