
UCHWAŁA NR VIII/44/15
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 26 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół, szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/239/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 
Baćkowice § 1 otrzymuje brzmienie:

"Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół, szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice 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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę 
między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w następującej 
tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy 
wymiar zajęć

1. 2. 3.
1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie, liczącego:

- 2 oddziały
- 3 oddziały i więcej.

12
10

2. Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:
- do 4 oddziałów
- 5-6 oddziałów
- 7-8 oddziałów
- 9-15 oddziałów
- powyżej 15 oddziałów

12
10
8
5
3

3. Wicedyrektor zespołu szkół, szkoły każdego typu liczącej:
- 12-15 oddziałów
- powyżej 15 oddziałów

9
6

4. Kierownik świetlicy szkolnej:
- od 31 do 80 wychowanków
- od 81 do 120 wychowanków
- powyżej 120 wychowanków.

14
12
10

5. Kierownik zajęć sportowych i rekreacyjnych:
- 12-16 oddziałów
- powyżej 16 oddziałów.

10
8

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała podlega także podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Baćkowice oraz na tablicach ogłoszeń w zespole szkół, szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Baćkowice.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Frejlich

Id: B3402689-A295-4462-90F3-0CC1D10F635B. Podpisany Strona 2



Uzasadnienie

Zgodnie z wymogami ustawy – Karta Nauczyciela art. 42 ust 6 - nauczycielom, którym powierzono
kierownicze stanowiska, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości,
typu i warunków pracy szkoły czy placówki.

Kompetencje te należą do Rady Gminy. Dyrektorzy pełnią funkcję kierowników zakładów pracy stąd
wynikają także obowiązki organizacyjne, udział w szkoleniach, naradach i innych wyjazdach reprezentujących
zakład. Odpowiedzialni są za stan bazy - remonty, bezpieczeństwo pp. i szereg innych zagadnień, wynikających
z obowiązujących w oświacie przepisów prawa. Rosną obowiązki administracyjne przy realizowaniu zadań
związanych z Wyprawką szkolną, Bezpłatnym podręcznikiem dla uczniów itp.

Przedmiotowa zmiana uchwały została zaopiniowana przez związki zawodowe zrzeszające pracowników
oświaty.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam zasadność podjęcia ww. uchwały.
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