
UCHWAŁA NR XXXII/233/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kawęczyn. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zmianami) Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i  
opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli, 
którym powierzono funkcje kierownicze do następującego wymiaru: 

a) 5 godzin tygodniowo – dyrektor szkoły podstawowej, 

b) 10 godzin tygodniowo – dyrektor przedszkola. 

2. Wymiar zajęć ustalony w ust.1 odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono stanowisko 
kierownicze w zastępstwie. 

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi oraz Dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Kawęczyn. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXII/233/2021
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których

organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn.

Podjęcie powyższej uchwały spowodowane jest koniecznością optymalizowania wydatków oraz
dostosowywania przepisów do obecnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kawęczyn.
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w
Kawęczynie.
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