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UCHWAŁA 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 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i art. 18 ust. 5 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 
Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 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 2006 r. Nr 97, poz. 674 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
-         9-16 oddziałów
-         powyżej 16 oddziałów 

12 
10 
8 
5 
3 

3. Wicedyrektor zespołu szkół, szkoły każdego typu liczącej : 
-         12-16 oddziałów 
-         powyżej 16 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. 

14 
12 

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że 
obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. 

§ 3. Nauczyciele, którym powierzono stanowisko kierownicze mogą być zobowiązani do 
odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością w wymiarze 
nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba że z planów nauczania przedmiotu wynika 
potrzeba realizacji większej liczby godzin. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/89/2000 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 5 października 
2000 roku 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. 

§ 6. 1. 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. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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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 bowiem 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. Utworzenie Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach spowodowało 
konieczność zmiany dotychczas obowiązującej uchwały. 


