
ZARZĄDZENIE NR SG.0050.321.2013 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC 

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie całkowitego zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2013/2014.

Na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, 
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 
i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, 
poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, 
poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675) oraz § 5 ust. 
1 uchwały Nr XXXIV/262/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. 
w sprawie zasad udzielania w tym rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących 
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice, zarządzam co następuje:

§ 1 -

Zwalnia się w całości od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć, o którym mowa w § 2 Uchwały Nr XXXIV/262/2013 Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania w tym rozmiaru obniżek 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 
Gminę Zdzieszowice, Panią Annę Kiepurę-Sosulską Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Rozwadzy.

§ 2 .

Zwolnienia, o którym mowa w § 1 udziela się na okres od 01 września 2013 r. 
do zakończenia roku szkolnego 2013/2014 ze względu na organizację pracy szkoły.


