
                                                           Uchwała Nr  XXVII /129/ 2005
          Rady Gminy w Cisku

          z dnia  28 lutego 2005 roku

w sprawie udzielania i rozmiaru zni�ek tygodniowego, obowi�zkowego wymiaru
godzin zaj�� nauczyciela b�d�cego dyrektorem placówki o�wiatowej lub pełni�cego
inne stanowisko kierownicze w placówce o�wiatowej, przyznawania zwolnie�
od obowi�zku realizacji zaj�� dla nauczycieli zatrudnionych w gminie Cisek

Działaj�c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), oraz
art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr
118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz.
2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845)

§1.
Dyrektorowi i wicedyrektorowi placówki o�wiatowej, prowadzonej przez gmin� Cisek
oraz nauczycielowi pełni�cemu inne stanowisko w takiej placówce o�wiatowej obni�a si�
tygodniowy wymiar godzin zaj�� dydaktycznych, wychowawczych i opieku�czych
okre�lonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w taki sposób, �e wymiar godzin zaj��
pozostałych po tym obni�eniu okre�la nast�puj�ca tabela w zale�no�ci od wielko�ci i typu
placówki:

LP Stanowisko kierownicze – funkcja Obowi�zkowy tygodniowy
wymiar zaj��

1.

Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum, licz�cych:
- do 6 oddziałów
-7 do 10 oddziałów
-11 i wi�cej oddziałów

8
5
3

2. Wicedyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum: - 10

3.

Dyrektor przedszkola –-
- 1 oddział
- 2 oddziały
- 3 oddziały - i wi�cej

15
12
10

§2.
Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Cisek

  §3.
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urz�dowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek

/-/ Paweł Ryborz
        


