UcHwAŁA NR vl42l20|5
RADY GMINY ZE,LAZKOW
z dl;u;a
30 marca2015 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżektygodniowego,obowiązkowegowymiaru
godzin zajęćdydaktycznych, wychowawczychi opiekuńcrych naucrycielom,którym
powienono stanowiskakierowniczew przedszkolach,szkołach,a takżeodpowiedniow
ich zespołachprowadzonych ptzez Gminę Że|azkóvł.
Napodstawieart.18ust.2 pkt 15ustawyzdrua 8 marca1990r. o samorządzie
gmirrnym
(Dz.U. z20l3 r.poz.594,zpómiejszymizmianami)
w ruńąz1alzaft.42ust.7 pkt 2 i art.91dpkt l ustawyz dria26 sĘcaia|98}r. Karta
Nauczyciela(Dz.|J.z20l4t.poz.191i l198),Rada GminyŻe|azkówuchwala,co
następuje:

s1

1. Nauczycielom,którym powierzonostanowiskakierowniczew przedszkolach,
prowadzonychprzez
szkołach,placówkach,atakŻeodpowiedniow ich zespołach
GminęŻe|azków, obtiżasiętygodniowyobowiqzkov,ty
wymiar godznzajęć
w art.4f ust.3 ustawyKartaNauczyciela,do wysokościokreślonej
określony
w tabeli
stanowiącejzałącnltkdo niniejszejuchwĄ
2. obnizka, o której mowa w ust. l, doĘczyrówniez nauczycielipełniącychobowiązki
kierowniczew zastępstwienauczycieli,którym powierzonokierowniczestanowiskaw
przedszkolach,szkołach,placówkach,a takżeodpowiedniow ich zespołach
prowadzonych przez Gminę Że|azkow
po
i obowiązujetych nauczycieliod pierwszegodnia miesi4canastępującego
miesiącu,w którym zastępstwozostałoim powierzone.

s2

Wykonanieuchwałypowierzasię Wójtowi Gminy Że|azków

s3

Traci moc uchwałaRady Gminy Że|azków Nr )oo/V156l08 zdtia29 grudnia2008roku
w sprawie zasadudzielaniai rozmiaru zł.ttzękĘgodniowego obowiązkowegowymiaru
godzin zajęć dyrek(orów,wicedyrektoróworaz nauczycieli pełniącychinne stanowiska
kierownicze,ustaleniatygodniowegoobowiązkowegowymiaru godztn zajęćnauczycieli
rcalin$ącychw ramachstosunkupracy. obowiązki określonedla stanowisk o rómym
Ęgodniowym obowipkowym wymieruęgodztn oraz doradców metodycmych
zatrudnionychw zespołachszkół i szkołachprowadzonychprzezGminę Że|azków,
$4
2015roku
Uchwaławchodzi w Ęcie z dniempodjęciazmoc4obowiązującąod 1 września

Załącznknr t
Do Uchwaty Nr Y\4L:DAE
Rady Gminy ielrazków
z dnia 30 marca 2015
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do 15
powyżej15

Pi"z:
RaCy

Tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin dydaktycznych,
wychowawczychi opiekuńcrych
no obniżce
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UZASADNIENIE
Do Uchwaty Nr. Vt42t20i15
Rady Gminy Ze|azków
z dnia 30 marca2015

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżektygodniowego,obowiązkowegowymiaru
godzin zajęć,dydaktycznych,wychowawcrychi opiekuńcrych naucrycielom,którym
powienono stanowiskakierownicze w przedszkolach,szkołach,a takżeodpowiedniow
ich zespołachprowadzonych przezGminę Że|azków.
Napodstawie Ustawy z drua26 Ęczria 1982roku KartaNauczycieladyrektorowii
inne stanowiskokierowniczew
wicedyrektorowiszkoĘ oraznavczycielowipełniącemu
szkole, atakie nauczycielowi,który obowiq4kikierowniczepełniw zastępstwienauczyciela,
któremupowierzonostanowiskokierownicze,obniżnsię tygodniowyobowią'kołvywymiar
godzin zajęć,
od wielkościi Ępu szkoĘ oraz warunkówpracy lub zwalnia się ich
w zalezrrości
od obowiqzku realizacji zajęÓ.

