
 
 
 

UCHWAŁA NR XIII/126/07           
RADY MIEJSKIEJ W KAMIE ŃSKU 

z dnia 24 sierpnia 2007 r. 
 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli,  
którym powierzono stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i publicznych 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk.  
 
 
 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337) oraz  art. 42 ust. 7  pkt 2 w związku z art. 
91d pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U z 
2006r. Nr 97 poz. 674 ze zm:  z 2006r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r Nr 17, 
poz. 95 i Nr 80, poz. 542/ po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Łodzi - 
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim,  Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje : 
 

 § 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w publicznych 
szkołach i publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk, obniŜa się 
tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć, jak niŜej: 
1) dla dyrektora szkoły podstawowej: 
    a) przy liczbie oddziałów do 7 - o 10 godzin zajęć 
    b) przy liczbie oddziałów od 8 do 12 - o 13 godzin zajęć 
    c) przy liczbie oddziałów od 13 i więcej - o 15 godzin zajęć 
2) dla wicedyrektora szkoły podstawowej: 
    a) przy liczbie oddziałów do 7 - o 5 godzin zajęć 
    b) przy liczbie oddziałów od 8 do 12 - o 8 godzin zajęć 
    c) przy liczbie oddziałów od 13 i więcej - o 11 godzin  
3) dla wicedyrektora gimnazjum: 
    a/ przy liczbie oddziałów od 8 do 12 - o 13 godzin 
4) dla kierownika świetlicy w szkole podstawowej - o 14 godzin zajęć 
5) dla dyrektora przedszkola - o 17 godzin zajęć 
 

            2. Nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektora gimnazjum i dyrektora 
zespołu szkół ponadgimnazjalnych zwalnia się z zajęć. 
 

 3. Wymiar zajęć ustalony w ust. 1i 2 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. 
 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska. 



 
  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV/353/2005 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 24 
listopada 2005 r. 
 

 § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 
września 2007 r. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 


