
UCHWAŁA LV/255/2018
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Nieborów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) i art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3b w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) Rada Gminy Nieborów uchwala co 
następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Nieborów obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela, do liczby godzin określonych poniżej:

1) dla dyrektora przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie – 6 godzin

2) dla dyrektora szkoły każdego typu – 5 godzin

3) dla wicedyrektora szkoły każdego typu – 8 godzin

2. Wymieniona w ust. 1 obniżka tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć obowiązuje również 
nauczycieli, którym powierzono pełnienie funkcji kierowniczej w zastępstwie, z tym, że obowiązuje ona tych 
nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono zastępstwo.

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolachi szkołach prowadzonych 
przez Gminę Nieborów w ilości 20 godzin.

§ 3. Tracą moc: uchwała nr XXII/91/2000 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 28 marca 2000 r.
w sprawie określenia uprawnień nauczycielom wynikających z Karty Nauczyciela oraz uchwała nr 
XXVII/105/2000 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany do uchwały nr 
XXII/91/2000 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie określenia uprawnień 
nauczycielom wynikających z Karty Nauczyciela. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2018 r. i  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kozioł
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