
Uchwala Nr  XXIV / 344 / 2005 
Rady Gminy Pawlowice 

 
z dnia  15 kwietnia  2005r.  

 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru znizek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin 

zajec nauczycieli pelniacych stanowiska kierownicze  w szkolach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gmine Pawlowice 

 
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 41 i 42, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 118, poz. 1112            
z pózniejszymi zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje Dzialalnosci Spolecznej, 
Kuratorium Oswiaty oraz Rade Oswiatowa  

 
 

Rada Gminy Pawlowice 
uchwala: 

 
§ 1 

 
Ustala sie od 1 wrzesnia 2005 roku zasady udzielania i rozmiaru znizek tygodniowego 

obowiazkowego wymiaru godzin zajec nauczycieli pelniacych stanowiska kierownicze w szkolach         

i przedszkolach prowadzonych przez Gmine Pawlowice: zgodnie z ponizszymi zasadami: 

1) Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  obniza sie obowiazkowy wymiar 

godzin zajec dydaktycznych, wychowawczych lub opiekunczych okreslonych w art. 42 ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. 

Nr 118, poz. 1112 z pózniejszymi zmianami) zgodnie z ponizsza tabela: 

 
Lp Stanowisko Obowiazkowy wymiar czasu 

pracy dydaktycznej, 
wychowawczej lub opiekunczej 

1 Dyrektor przedszkola 
do 3 oddzialów 
od 4 do 5 oddzialów 
od 6 oddzialów  

 
10 
8 
6 

2 Wicedyrektor przedszkola 
od 6 oddzialów  

 
12 

3 Dyrektor szkoly / zespolu szkól / zespolu szkolno – 
przedszkolnego 
do 6 oddzialów 
od 7 do 11 oddzialów 
od 12 do 16 oddzialów 
od 17 i wiecej 

 
10 
8 
5 
3 

4 Wicedyrektor szkoly / zespolu szkól / zespolu szkolno – 
przedszkolnego 
od 9 do 11 oddzialów 
od 12 do 16 oddzialów 
od 17 i wiecej 

 
12 
9 
7 

5 Kierownik swietlicy 20 
 
2) Nauczycielom, o których mowa w pkt. 1 Wójt Gminy moze przydzielic godziny 

ponadwymiarowo,  jezeli wynika to bezposrednio z planów nauczania danego przedmiotu,        
w liczbie nie wiekszej niz 3. 



3) Obnizony wymiar zajec dydaktycznych, opiekunczych lub wychowawczych  stosuje sie 
równiez do nauczycieli , którym powierzono funkcje w zastepstwie, z tym ze obowiazuje on od 
pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu powierzenia funkcji.  

 
 

§ 2 
  
Traci moc uchwala Nr XXII/225/2000 Rady Gminy Pawlowice z dnia 15 wrzesnia 2000r. w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru znizek obowiazkowego wymiaru czasu pracy dla nauczycieli pelniacych 
stanowiska kierownicze w szkolach i przedszkolach na terenie Gminy Pawlowice 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy. 

 
§ 4 

 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa 
Slaskiego 
 
 


