UCHWAŁA NR XXXVIII/245/17
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym
jest Gmina Dukla
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 późniejszymi zmianami), art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późniejszymi zmianami) oraz po uzyskaniu opinii
związków zawodowych, Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Dukla.
§ 2. Nauczycielom, o których mowa w § 1, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy,
obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela,
do liczby godzin zajęć określonych w poniższej tabeli:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor zespołu liczącego do 11 oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej od 8 do 11 oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej 12 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły liczącej 12 i więcej oddziałów
Kierownik świetlicy szkolnej
Dyrektor przedszkola
Wicedyrektor przedszkola

Tygodniowy wymiar
zajęć
5

8
6
3
7
13
10
15

§ 3. Obniżony wymiar zajęć, o którym mowa w § 2, dotyczy również nauczyciela, który obowiązki
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, z tym że obowiązuje on od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków
na tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić obowiązki kierownicze.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/206/09 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, prowadzonych bezpośrednio
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych (Dz.
Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 34, poz. 928).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województawa Podkarpackiego.
2. Uchwała ma zastosowanie po raz pierwszy do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic
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