
Uchwała Nr XXXII/193/13

Rady Miasta Dynów z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w  sprawie  szczegółowych  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  nauczycielom,  którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów 
oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (tj. Dz.U.  2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 
Rada Miasta Dynów ustala, co następuje:

§11. Nauczycielom,  którym  powierzono  wskazane  niżej  stanowiska  kierownicze  w 
szkołach  i  placówkach  publicznych,  przedszkolach  publicznych  każdego  typu 
prowadzonych przez Gminę Miejska Dynów obniża się tygodniowy,  obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych określonych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006r. 
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) do ustalonego niżej w godzinach tygodniowo wymiaru 
zajęć:

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy
wymiar zajęć

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, 
liczącego:
3 oddziały
4 - 5 oddziałów
6 i więcej oddziałów

12108
2. Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:

4-7 oddziałów
8-11 oddziałów
12-15 oddziałów
powyżej 15 oddziałów
Wicedyrektor szkoły każdego typu od 12 oddziałów

9
7
6
5

pensum o 4 godz.
większe niż dyrektor 

danej szkoły

2. Wymiar  zajęć  ustalonych  zgodnie  z  ust.  1  odnosi  się  do  nauczycieli,  którym 
powierzono wykonywanie zadań dyrektora, kierowniczych w zastępstwie nauczycieli, 
którym powierzono te stanowiska i obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.



§2

1. Na wniosek nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 
każdego typu mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie 
przekraczającym 6 godzin tygodniowo.

2. Przydzielenie większej ilości  godzin jest możliwe tylko w przypadku, gdy taka 
potrzeba wyniknie z planów nauczania.

§3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach posiadanych środków na wydatki w 
dziale  oświata i  wychowanie każdego nauczyciela  zajmującego stanowisko kierownicze w 
szkole  (placówce  każdego  typu  można  zwolnić  na  czas  określony  lub  do  odwołania  od 
realizacji   tygodniowego  wymiaru  zajęć  określonego  w §1,  jeżeli  w tym  czasie  warunki 
funkcjonowania  szkoły (placówki) powodują znaczne zwiększenie zadań szkoły (placówki).

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów oraz dyrektorom szkół.

§5

Traci moc uchwała Nr XVI/110/2000 Rady Miasta Dynowa z dnia 30 marca 2000 roku w 
sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska  kierownicze  w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Miejską  Dynów  oraz 
przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 roku.


