
 
 
 

UCHWAŁA NR  XXXV/231/2013  
RADY  GMINY  W  GACI   
z dnia  26   września 2013 r. 

 
w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych                       
i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Gać oraz zasad przyznawania zwolnienia               
od obowiązku realizacji tych zajęć. 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r.  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r., poz. 594  t.j. z późn.zm.)  art.42 ust.6 i 7 
pkt 2 w związku z art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 
z 2006r. Nr 97, poz.674  t.j.  z późn.zm.) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Gać obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art.42 
ust.3 Karty Nauczyciela według następujących zasad: 

 
Lp. Stanowisko Tygodniowy obniżony wymiar zajęć 

 
1. Dyrektor Zespołu Szkół w Gaci 

13 oddziałów 
6 

2. Dyrektor Zespołu Szkół w Dębowie 
10 oddziałów 

7 

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrowie 
7 oddziałów 

10 

4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białobokach  
7 oddziałów 

12 

 
§ 2. Wymiar godzin ustalony w § 1 odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono  

wykonywanie zadań dyrektora w zastępstwie za nieobecnego dyrektora od pierwszego 
dnia miesiąca i obejmuje ich zniżka począwszy od tego dnia. 

 
§ 3. 1. W przypadku gdy warunki funkcjonowania kierowanej jednostki wymagają znacznego 

zwiększenia zadań dyrektora lub w innych uzasadnionych przypadkach, na pisemny 
wniosek dyrektor może być zwolniony z realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

2. Zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dokonuje 
Rada Gminy w Gaci. 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Gać. 
§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/49/2011 Rady Gminy w Gaci z dnia 12 maja 2011 r. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia z 1 września 2013 r. 

 


