UCHWAŁA NR XXXIX/248/21
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz
nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli,
którym powierzono stanowisko kierownicze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art.42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub przedszkola oraz nauczycielowi
pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, który ustala się w poniższej tabeli:
Lp.

Stanowisko

Liczba oddziałów

1

Dyrektor przedszkola
czynnego ponad 5
godzin dziennie,
liczącego:

-1 oddział
-2 oddziały
-3 oddziały
-4 oddziały i więcej

-15
-12
-10
-8

-6 oddziałów
-7 oddziałów i więcej
-do 4 oddziałów
-5-6 oddziałów
-7-8 oddziałów
-9-16 oddziałów
-17 oddziałów i więcej

-12
-10
-12
-10
-8
-5
-3

Wicedyrektor
przedszkola
2

Dyrektor szkoły
(zespołu) każdego
typu liczącej:

Wicedyrektor szkoły
(zespołu) każdego
typu liczącej:

-9-16 oddziałów
-17 oddziałów i więcej

Tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć

-9
-7

3 oddziałów i więcej
Kierownik (np. szkoły
filialnej)

12

2. Dopuszcza się możliwość zwolnienia dyrektora szkoły/przedszkola na jego
wniosek od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w całości lub części, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły/przedszkola powodują
znaczne zwiększenie innych zadań.
§ 2. Ustalony w § 1 ust.1 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych odnosi się także do nauczycieli, którym powierzono funkcję
dyrektora lub wicedyrektora w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia tych funkcji
z tym, że obowiązuje on dla tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie funkcji dyrektora lub wicedyrektora,
a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić funkcję.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.
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§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/313/09 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 14 lipca
2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy
obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko
kierownicze (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 06.10.2009r. nr 67,
poz.1825).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września
2021 roku.

Przewodniczący Rady
Józef Wilk
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