
 
Uchwała nr XXVII/129/08 
Rady Gminy Brańszczyk 

z dnia 24 października 2008r. 
 
w sprawie zmiany w uchwale Nr XXV/143/05 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 lutego 2005r. 
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego,  udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze,  tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę. 

 
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późn.zm.) oraz art.42 ust. 6 i 7 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r.Nr 56, poz.357 z późn.zm)  
 

Rada Gminy  Brańszczyk uchwala co następuje: 
 
 

§ 1 
 
W uchwale Nr  XXV/143/05 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie 

określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego,  udzielania i 
rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze,  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, 
nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Gminę, § 5 otrzymuje brzmienie: 

 
 

„  § 5. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Brańszczyk, obniŜa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) o liczbę godzin 
zajęć stanowiącą róŜnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a 
wymiarem określonym w następującej tabeli:” 



 
L.p. Stanowisko kierownicze Tygodniowy 

wymiar 
zajęć 

1 Dyrektor szkoły (zespołu placówek) kaŜdego 
typu, liczącej: 

a) do 4 oddziałów  
b) 5-6 oddziałów  
c) 7-8 oddziałów  
d) 9-16 oddziałów  
e) 17 i więcej oddziałów  

 
 

    10 
     8 
     6 
      4 
      2 

2 Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) kaŜdego 
typu, liczącej: 

a) 12-16 oddziałów  
b) 17 i więcej oddziałów  

 
    8 

 
    6 

 
 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni do daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Gminy 

Sławomir Gałązka 
 


