
Uchwala Nr XXXVIII/240/13 
Rady Gminy Pacanow 

z dnia 16 maja 2013 roku 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru znizek tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin 
zaĵ c nauczycielom, ktorym powierzono stanowiska kierownicze w szkolach i placowkach 
oswiatowych prowadzonych przez Gmin^ Pacanow oraz ustalenia tygodniowego 
obowiqzkowego wymiaru godzin zaĵ c pedagoga 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U . z 200Ir. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
w zwi^zku z art. 42 ust. 6 i 7, pkt. 2i 3 w zwi^zku z art. 9Id, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U . z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy Pacanow uchwala, co 
nast^puje: 

§ 1 
1. Nauczycielom, ktorym powierzono stanowiska kierownicze w szkolach i placowkach 

prowadzonych przez Gmin§ Pacanow, obniza siq tygodniowy obowi^zkowy wymiar godzin 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuhczych, okreslonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela o liczb^ godzin zaj^c stanowi^c^ roznic^ mi^dzy 
obowi^zkowym tygodniowym wymiarem zaj^c nauczyciela, a wymiarem okreslonym 
w nast^puj^cej tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowî zkowy 
wymiar zaĵ c 

1 Dyrektor przedszkola 

4 oddzialowego 4 godziny dydaktyczne 

2 Dyrektor szkoly podstawowej 

Od 5 do 6 oddzialow 7 godzin dydaktycznych 

Od 7 do 8 oddzialow 6 godzin dydaktycznych 

Od 9 oddzialow wzwyz 4 godzin dydaktycznych 

3 Dyrektor gimnazjum 

Do 5 oddzialow 6 godzin dydaktycznych 

Od 6 oddzialow wzwyz 4 godziny dydaktyczne 

4 Wicedyrektor szkoly 

Od 12 oddzialow wzwyz 8 godzin dydaktycznych 

5 Dyrektor zespolu 

Do 8 oddzialow 6 godzin dydaktycznych 

2. Ustala si? tygodniowy obowi^zkowy wymiar godzin zaj^c pedagoga szkolnego 
w wysokosci 30 godzin tygodniowo. 

§ 2 
Obnizony wymiar zaj^c obowi^zuje z mocy samej uchwaly od dnia powierzenia stanowiska 



kierowniczego do dnia zaprzestania petnienia tego stanowiska. 

§ 3 
Obnizony wymiar zaj?c ustalony zgodnie z § 1 odnosi si? rowniez do nauczycieli zajmuj^cych 
stanowiska kierownicze w zast^pstwie nauczycieli, ktorym powierzono te stanowiska, z tym, 
ze obowi^zuje on z mocy samej uchwaly od pierwszego dnia miesi^ca nast^puj^cego po miesi^cu, 
w ktorym zlecono nauczycielowi zast?pstwo, a jezeli powierzenie nast^pilo od pierwszego dnia 
miesi^ca - od tego dnia, do dnia zaprzestania pelnienia zast^pstwa. 

§ 4 
Nauczyciel, ktoremu powierzono stanowisko kierownicze realizuj^cy obnizony tygodniowy 
obowi^zkowy wymiar godzin zaj?c dydaktycznych, moze bye zobowi^zany do odplatnej pracy 
w godzinach ponadwymiarowych i doraznych zast^pstw zgodnie z posiadan^ specjalnosci^ tylko w 
szczegolnie uzasadnionych przypadkach celem zapewnienia ci^glosci realizacji programu. 

§ 5 
Traci moc uchwala Nr XXV/154/12 Rady Gminy Pacanow z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru znizek tygodniowego obowi^zkowego wymiaru godzin zaj?c 
nauczycielom, ktorym powierzono stanowiska kierownicze w szkolach i placowkach oswiatowych 
prowadzonych przez Gmin? Pacanow oraz ustalenia tygodniowego obowi^kowego wymiaru 
godzin zaj?c pedagoga. 

§ 6 
Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Pacanow. 

§^ 
Uchwala podlega ogioszeniu w Dzieimiku Urz?dowym Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego i wchodzi 
w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia. 

PRZEWpDNICZ^CY 

Jmi N«wkki 


