UCHWAŁA NR XXXIV/ 199/ 18

RADY GMINY REGNÓW

z dnia 31

października

2018 r.

w sprawie sprawie określenia wysoko ści tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli, obniżek godzin dla dyrektorów i innych nauczycieli, którym powierzono
funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowad zących zajęcia z przedmiotów
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 199( roku o samorządzie gminnym (Dz.U .
z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 42 ust.7, pkt. 3 i art. 91d, pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) w związku z art. 2 pkt. 11 2a i b oraz
art. 10 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996,
1000, 1290,1669) Rada Gminy Regnów uchwala co n astępuje :
§ 1. Określa się,

na podstawie i w granicach upoważnie '1 zawart ych w art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, zwana clalej „ ustawą":
1) Zasady udzielania i rozmiar o bniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy;
2) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

zajęć:

a) nauczycieli szkó l nie wymienionych w art.42 ust. 3 ustawy,
b) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy ol owiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowią z kowym wymiarze godzin.
§ 2. Ustala się następujące zasady obniżania tygodn iowego obowiązkowego wymiaru godzin zaję ć
dyrektorowi i wicedyrektorowi szk oły oraz rozmiar tych obniżek :
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§ 4. Tracą moc uchwały:

1) Uchwała Nr Vll/45/07 z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie o ,
zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kier-:
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
realizujących w ramach stosunku pracy obow i ązk i ol :
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
(C
Nr 348 poz. 3114);
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·eślen i a zasad udzielania i rozmiaru
Nnicze w szkołach oraz określenie
}edagoga szkolnego i nauczycieli
~ ślone dla stanowisk o różnym
Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r.
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2) Uchwała Nr XXXlll/193/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obn i żek godzin dla
dyrektorów i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin
zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin (Dz.Urz. Wo_. Łódzkiego z 2018 r. poz. 4735).
§ 5. Wykonanie uchwały pow erza się Wójtowi Gminy Regnów.

§ 6. Uch wała wchodzi w ży ie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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