Uchwała Nr VIII / 51 / 2007
Rady Gminy w Wilczycach
z dnia 24 lipca 2007 roku
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniŜek
obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dyrektorom szkół
prowadzonych przez Gminę Wilczyce.
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. 7 pkt 2 i 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 W WILCZYCACH
uchwala co następuje:
§1
Określa się szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami o liczbę godzin zajęć
stanowiącą róŜnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym
wymiarem zajęć, a wymiarem zajęć określonym w niŜej podanej tabeli:
Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

Dyrektor
zespołu
szkół,
podstawowej lub gimnazjum
- do 7 oddziałów
- 8 i więcej oddziałów

szkoły

Wicedyrektor zespołu szkół,
podstawowej, gimnazjum
- 12 i więcej oddziałów

szkoły

8
3

12

§2
W przypadku, gdy ilość godzin przedmiotu nauczanego przez dyrektora będzie
niŜsza niŜ ustalona w § 1 w tabeli, uznaje się wymagane pensum w wysokości
ilości godzin wynikających z planu nauczania danego przedmiotu.

§3
Dyrektorom, o których mowa w § 1 nie przysługują godziny ponadwymiarowe.
§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 od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§6
Traci moc Uchwała Nr XIX/108/2000 Rady Gminy w Wilczycach z dnia
29 sierpnia 2000 roku w sprawie: szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru
zniŜek godzin zajęć dyrektorom, obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2007 roku.

