
UCHWAŁA NR 213/XXXVI/18
RADY GMINY SIEMYŚL

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć  dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2017 poz. 1189 i 2203) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć w wysokości określonej w tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze Wymiar obniżek obowiązkowego tygodniowego 
wymiaru zajęć 

Dyrektor szkoły liczącej: 
do 8 oddziałów 10 godzin 
9-12 oddziałów 13 godzin 
13-14 oddziałów 14 godzin

1.

15 i więcej oddziałów 15 godzin 

Wicedyrektor szkoły liczącej: 
12 oddziałów 7 godzin 
13-14 oddziałów 8 godzin 

2. 

15 i więcej oddziałów 9 godzin 

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie 
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, 
z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w wysokości 
22 godzin.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 118/XXIII/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów 
i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl (Dz. Urz. Woj. Zachodniopolskiego poz. 1839 oraz 
z 2017 r. poz. 4188).

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

 
Przewodniczący Rady

Jacek Pliszka
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