
UCHWAŁA NR XLV/319/18 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 6 września 2018 r. 

 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka 

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

z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d 

pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) Rada Miasta 

Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka o liczbę godzin 

określoną w poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Liczba oddziałów 

Obniżka tygodniowego 

obowiązkowego 

wymiaru zajęć 

o (w godzinach): 

do 6 16 
1. Dyrektor przedszkola 

powyżej 6 18 

do 6 13 
2. Wicedyrektor przedszkola 

powyżej 6 15 

do 17 12 
3. Dyrektor szkoły podstawowej 

powyżej 17 14 

do 17 8 
4. Wicedyrektor szkoły podstawowej 

powyżej 17 10 

§ 2. 1. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. 

2. Obniżony wymiar godzin obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym powierzono nauczycielowi funkcję kierowniczą w zastępstwie. W przypadku objęcia 

obowiązków kierowniczych w zastępstwie w pierwszym dniu miesiąca tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin obniża się od tego dnia. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/295/2001 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 kwietnia 

2001 r. w sprawie zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w szkołach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego 

Przewodniczący Rady Miasta 

Zbigniew Sienkiewicz 


