
 
 

 

UCHWAŁA  NR XXXI/180/17 

RADY GMINY DMOSIN  

z dnia 28 listopada 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Dmosin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela. 

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

z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 

- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i poz. 60 ) Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/162/2017 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Dmosin, ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela § 1 ust 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1.1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Dmosin, obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 

Nauczyciela, według następujących zasad: 

1) dyrektorowi szkoły ( zespołu szkół ): 

a) liczącej do 9 oddziałów obniża się o 10 godzin, 

b) liczącej od 10 do 15 oddziałów obniża się o 13 godzin, 

c) liczącej 16 oddziałów i więcej obniża się o 16 godzin; 

2) wicedyrektorowi szkoły ( zespołu szkół ) liczącej 12 oddziałów i więcej obniża się o 13 godzin”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin i dyrektorom szkół. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Barbara Kosma  
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