
 

 

UCHWAŁA NR XXV/264/18 

RADY GMINY PADEW NARODOWA 

z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze  w szkole oraz w sprawie ustalenia  

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli   

w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gminy Padew Narodowa. 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm)  oraz art. 42 ust.7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela 

(j.t Dz.U. z 2018r poz.967 ze zm.) Rada Gminy w Padwi Narodowej uchwala, co następuje : 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole prowadzonej przez Gminę Padew 

Narodowa, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela do liczby godzin 

określonych w tabeli :  

Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć  

Dyrektor szkoły podstawowej 2 godziny 

Wicedyrektor szkoły podstawowej 6 godzin 

§ 2. Wymiar zajęć ustalony w § 1 odnosi się również do nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze 

w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze i obowiązuje od pierwszego dnia 

następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo a jeżeli to powierzenie nastąpiło pierwszego dnia 

miesiąca – od tego dnia, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić stanowisko. 

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty 

pedagogicznego oraz doradcy zawodowego zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Padew 

Narodowa w wymiarze 22 godzin. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018r 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/37/15 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 26 czerwca 2015r w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze  oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli , obowiązujących w szkołach  prowadzonych przez  Gminę  

Padew Narodowa ( Dz.Urz.Woj.Podka. z 2015, poz,2279).  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 
Janusz Bik 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 25 września 2018 r.
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