
UCHWAŁA NR LI/404/10
RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 20 września 2010 roku

w sprawie:  zmiany uchwały Nr XXX/259/05 Rady Gminy Masłów w sprawie  określenia 
zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru 
godzin  zajęć  nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów,  tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru  godzin  pedagoga  szkolnego  oraz  szkolnego  doradcy  zawodowego, 
zmienionej  uchwałą Nr VI/45/07 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2007 
roku.

 

Działając  na  podstawie  art.  42  ust.  7  ustawy z  dnia  26  stycznia  1982  r.  –  Karta 
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), zwaną dalej „Kartą Nauczyciela”, w 
związku z art. 18 ust. 2, pkt 15; art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie  gminnym (tj.  Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zm.)  uchwala  się,  co 
następuje:

§ 1.

Zmienia się § 1 uchwały Nr XXX/259/05 Rady Gminy Masłów z dnia 24 lutego 2005 
roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 
prowadzonych  przez  Gminę  Masłów,  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin 
pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego, który otrzymuje brzmienie:

„§1.  Dyrektorowi  i  wicedyrektorowi szkoły obniża się  tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin  zajęć  określonych  w  art.  42  ust.  3  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  r.  –  Karta 
Nauczyciela, o następującą liczbę godzin zajęć określoną w tabeli:

Lp. Stanowiska kierownicze Tygodniowa liczba godzin 
udzielonej zniżki

1. Dyrektor szkoły liczącej:

- do 4 oddziałów
- 5-6 oddziałów
- 7-8 oddziałów
- 9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów

                       6
8

                      10
13
15

2. Wicedyrektor szkoły liczącej:
- do 12 oddziałów
- 12-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów

6
9
11



§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i dyrektorom szkół.

§ 3                                         

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa świętokrzyskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 
/-/ mgr Genowefa Jaros


