
Uchwała Nr XXXVI/115/2012 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 
 
 

w sprawie: określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru 
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach. 
 
 
Działając na podstawie : art. 18 ust 2 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 w związku  art. 42 ust 7 pkt 2  oraz  
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z 
późn. zm.) 

Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje 
§1 

Nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się  tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 
42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela / Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm/ do wysokości liczby 
godzin określonej w tabeli: 

 
Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęć 
1. Dyrektor  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  

w Mostach 
Zwolniony 

 Dyrektor  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  
IM. Kępy Oksywskiej i Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu 

zwolniony 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu 3 godz 
 Dyrektor Gimnazjum w Mostach 3 godz. 
   

2. Wicedyrektor  
 do  12 oddziałów 7 godz. 
 powyżej 12 oddziałów 5 godz 

 
§2 

Wymiar zajęć ustalony w &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 
Traci moc Uchwala Nr  XXVIII/17/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 lutego 2005r. 

 
§4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 
 

§5 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  i wchodzi w 
życie 14 dni od dnia ogłoszenia , ma zastosowanie do wymiaru pracy nauczycieli od 1 września 2012r. 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 

 Uchwała ma unormować zasady obniżania dyrektorom i wicedyrektorowi tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
prowadzonych z uczniami albo na ich rzecz.        
W zależności od wielkości i typu szkoły, warunków pracy, dodatkowych obowiązków, organ 
prowadzący będzie mógł dokonać obniżenia godz, zgodnie z załączoną tabelą. 
 

 
 


