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UCHWAŁA NR XXXIV/280/21 

RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr LX/560/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 3 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, zasad 

zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2021 r. poz. 4) Rada Gminy 

Andrespol uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść § 1 uchwały, wskazanej w tytule niniejszej uchwały, który otrzymuje następujące 

brzmienie: „§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach obniża 

się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w sposób 

następujący:  

Lp.  Stanowisko kierownicze  obniżka godzin  

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:  

a) do 4 oddziałów (włącznie) 12 

b) 5 oddziałów i więcej 16 

2. Dyrektor przedszkola, którego oddziały mieszczą się w różnych budynkach 18 

3. Dyrektor szkoły i zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego:  

a) do 15 oddziałów (włącznie) 13 

b) 16 oddziałów i więcej 16 

4. Wicedyrektor szkoły każdego typu liczącej:  

a) od 12 do 15 oddziałów (włącznie) 6 

b) 16 oddziałów i więcej 13 

5. Dyrektor liceum ogólnokształcącego 15 

Wicedyrektor liceum ogólnokształcącego 9 

” 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.  
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu. 
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