Uchwała Nr IV/12/11
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek godzin nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w podległych szkołach i przedszkolach oraz zasad ich zwalniania
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15) ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:
§1
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach,
obniŜa 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 (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) o liczbę godzin zajęć stanowiącą
róŜnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem
określonym w następującej tabeli:
Lp.

STANOWISKA KIEROWNICZE

TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5
godzin dziennie, liczącego:

1

-

2 oddziały

12 godzin

-

3 oddziały

10 godzin

-

4 - 5 oddziałów

6 godzin

-

6 i więcej oddziałów

4 godziny

Wicedyrektor przedszkola liczącego 6

10 godzin

i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły (kaŜdego typu) liczącej:
-

do 5 oddziałów

8 godzin

-

od 6 do 11 oddziałów

5 godzin

-

12 i więcej oddziałów

3 godziny

2

Wicedyrektor szkoły

3

Kierownik
świetlicy
szkolnej
doŜywianiem:
- do 30 wychowanków
-

od 31 do 80 wychowanków

7 godzin
z
20 godzin
16 godzin

4

-

od 81 do 120 wychowanków

14 godzin

-

powyŜej 120 wychowanków

12 godzin

Koordynator ds. sportu szkolnego

10 godzin

§2
Burmistrz Miasta moŜe zwolnić Dyrektora Szkoły w całości lub części od obowiązku
realizowania tygodniowego wymiaru zajęć, jeŜeli warunki funkcjonowania szkoły
powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.
§3
Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu moŜe mieć
przydzielone godziny ponadwymiarowe jeŜeli z planów nauczania przedmiotu wynika
potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.
§4
Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się równieŜ do nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym,
Ŝe obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca, w którym zlecono
nauczycielowi zastępstwo.
§5
Traci moc Uchwała Nr XII/ 117 /99 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 sierpnia 1999 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek godzin nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w podległych szkołach i przedszkolach oraz zasad ich zwalniania
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy i Dyrektorom Szkół
oraz Przedszkoli.
§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad

