Uchwała Nr…./…..2019                                          Rady Gminy Lutocin                                               z dnia ……lutego 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały w dotyczących szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XIX/ 113/2001 Rady Gminy w Lutocinie z dnia 16 lutego 2001r. będącego Regulaminem w sprawie szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych tabela w §1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

L.P.
STANOWISKO KIEROWNICZE
TYGODNIOWY WYMIAR
ZAJĘĆ GODZIN
1.
- Dyrektor przedszkola


1 – 3 oddziałów
10
2.
- Dyrektor szkoły


0 – 4 oddziały
14

5 – 10 oddziałów
12

11 i więcej oddziałów
7

- Wicedyrektor szkoły


12 i więcej oddziałów
12

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutocin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

                 PRZEWODNICZĄCY      
              RADY GMINY LUTOCIN

                                                                         Wojciech Jakub Góralski
Załącznik do Uchwały Rady gminy
Nr  XIX/113 / 2001 z dnia  16 .02.2001 r.


REGULAMIN

w sprawie szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 1.
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 – tekst jednolity z póź. zmianami) o liczbę godzin stanowiących różnicę pomiędzy obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem zajęć określonych w poniższej tabeli:

L.P.
STANOWISKO KIEROWNICZE
TYGODNIOWY WYMIAR ZAJĘĆ GODZIN
1.
- Dyrektor przedszkola


1 – 3 oddziałów
10
2.
- Dyrektor szkoły


0 – 4 oddziały
14

5 – 10 oddziałów
12

11 i więcej oddziałów
7

- Wicedyrektor szkoły


12 i więcej oddziałów
12

§ 2.
Zarząd Gminy może w uzasadnionych przypadkach wynikających z warunków szczególnych dotyczących funkcjonowania szkoły (np. zamierzeń organizacyjnych lub inwestycyjnych) obniżyć ustalony w niniejszym załączniku tygodniowy wymiar zajęć dla dyrektora placówki przedszkolnej lub szkoły.
§ 3.
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach przedszkolnych wymiar godzin ponadwymiarowych nie może przekroczyć 6 godzin tygodniowo.
Upoważnia się Zarząd Gminy do zwiększenia wymiaru godzin w szczególnie uzasadnionych organizacją szkoły przypadkach.

§ 4.
Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska na okres krótszy niż 4 tygodnie.

