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Rodz~j ś~iadczenia . 
.. 

emerytura 
renta inwalidzka, 
renta rodzinna dla: 

l osoby 
-

2 osób 
3 i więcej osób \ 

-

Wysokość w złotych 
-

od dnia 
l stycznia 1973 r. od dnia 

do dnia l stycźnia 1974 r . 
31 grudnia 1973 r . 

810 920 
750 . 840 

650 720 
720 790 
800 870 

:§ 2. Kwoty emerytury i rent , określone w § l obejmują: 
,l) kwoty dodatku określonego w uchwale nr .. 105 Rady Mi

nistrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie ptzyznania 
dodatku do rent (Monitor Polski Nr 25, p~z. 125) ora:?! ' 

2) kwoty podwyższające renty określone w 'zarządzeniu 
Przewodniczącego Koruitetu Pracy i Płacz dni.? 18 wrześ- . 
nia 1963 r. w sprawie podwyższenia rent i dodatków do 
rent (Monitor Polski Nr 73, poz. 367). ' 

" § 3. Traci moc § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów . 
z dnia 25 stycznia 1968 r. w sprawie najnizstych emerytur 
i rent (Dz. U. Nr 3, poz. 17). . '. . ., 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 ~tycznia 
1973 r. 

Prezes Rady Ministrów.: P. Jaroszewicz 
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-ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

_ z dnia 13 grudnia 1972 r. 

w . sprawie zaaań, praw I obowiązków gminnego dyrektora szkół. 

Na podstawie art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25stycz
nia 1958 r. o ' radach narodowych (Dz. U. z 1972' r. Nr 49, 
poz. 314) zarządza się, co następuje: 

§1. W celu rializacji jednolitej polityki oświatowej 
oraz sprawowania nadzoru nad szkołami i innymi placówka
mi oświatowo-,wychowawczymi na i terenie gminy, koordyna
ćji ich ,zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, 

.zapewnienia im właściwych warunków pracy tworzy ' się sta
p.owiskogminnego dyrektora Szkół. 

§ 2. Gminny dyrektor szkół nadzoruje w zakresie ustalo
nym 'rdlZporządzeniem działalność przedśzkoIi, szkół ogólno-

, kształcących, zasadniczych .szkół zay/odowych; szkół przy
sposobienia rolniczego i innych szkół przysposabiających do . 
zawodu, nieszkoJnych 'form kształcenia ógólnokształcącegó' 
i zawodowego Q,raz pozostałych placówek oświatowo-wycho- ' 

wa~czych i kultural'?ych dzieci i młodzieży na terenie gminy. 

§ 3. W stosunku do szkół podporządkowanych innym 
resortom, a znajdujących się na terenie gminy -obowiązują 
dotychczasowę zasady koofdynacji i współpra·cy. W szczę
gólności .polegają one na: 

1) ustalaniu wspólnych zadań dydaktyczno-wychowawczych 
i opiekuI1czych. wynikających z polityki Państwa oraz 
potrzeb społec-znych gminy, 

2) opiniowaniu arkuszy organizacyjnych i planów pracy ze 
szczęgMnym , uwzględnieniem osobowego fund~s:w płac , 
i godzin ponadwymiarowych, / 

3} wyst.ępowaniu z wnioskami w sprawie otwierania, prze
. kształcania i likwidowania szkół, zawodów i specjalI1:ości, 

4) ustalaniu wspólI1ych zadań w dziedzinie prowadzenia ra
cjonalnej i jednolitej polityki kadrQwęj oraz pełnego 
wykorzystania bazy mąterialno-technicznej i lokalowej 
dla kształcenia i wychowania, 

5) ustalaniu wspólnego programu pracy w dziedzinie 
umacniania dyscypliny, ładu i porządku zgodnie z ogól-

, nie obowiązującymi zasadami w tej mierze. 
Szczegółowy zakres realizacji tych zasad uStali Minister 
Oświaty I Wychowania w porozumieniu z zainteresowanymi 
ministrami. 

• 

. § 4. 1. Do zakresu działania gminnego dyrektora szkół ' 

należy kierowanie, instruowanie' i nadzorowanie pracy dy-
, dak-tyczno-wychowawczej, finarisowej i gospodarczej szkół 
.i innych placówek oświatowo-w:ychowawczych 'określonych 
w§ 2, wyrażanie opinii w sprawie doboru kadr, współudział 
w organizowaniu doksz.takania i doskonalenia nauczycieli, 
pomoc w załatwianiu podległym szkołom pomieszczeń oraz 
zaopatrywanie ich w środki finansowe, pomoce naukowe 
i podrę'czniki. ' . '-

2. W szczególności do obowiązków gminnego dyrektora 
sZkÓł należy: 

l) opracowywanie wniosków w sprawie rokalizacji, powo-. 
ływania, przekształcania i likwidowania szkół oraz opra
cowywanie propozycji w zakresie kształcenia potrzeb
nych gminie specjalistów z kwalifikacjami zasadniczymi 
i średnimi w szkołach zawodowych i prowadzenia . pIa
nowej rekrutacji do tych szkół, . 

2) zatwierdzanie ark~szy organizacyjnych podległych mu 
szkół Lplanów ich pracy,~ 

3) odraczanie i zWalnianie od' realizacji obowiązku szkol
nego oraz kontrolowanie i egzekwowanie tego obowiąz~ 
ku przez dzieci i młodzież, . 

4) współdziałanie w organizowaniu 
kształcania kadr nauczycielskich, 

doskonalenia , i do-, 

5) występowanie z wnioskami w sprawach powoływania 

na stanowiska kierownicze w . szkołach bęzpośrednio 'mu 
podległych oraz zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie 
pracowników administracyjnych i obsługowych w tych 
cl~~ \. . 

6) rozwijanie dokształcania młodzieży i dorosłych w zakre
sie szkoły podstawowej" oraz współdziałanie z organiza
cjami młodzieżowymi, samorządem chłopskim, gminną 
służbą rolną, ,zakładami pracy w organizowaniu i pro
wadzeniu doskonalenia zawodowego młodzieży i do-
rosłych, ·' . 

7) występowanie do naczelnika gminy Vf sprawach dowo·
żenia dzieci do szkół oraz świadczenia pomocy material,; 
nej uczniom, 
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8) wdrażap.ie skutecznych ' metod nauczania i \\Tychowania 
sprzyjających rózwijaniuaktywności i samodzielności 
intelektualne] uczniów, ich ' zainteresowań i uzdolnień; 
kształtujących socjalistyczne poglądy i postawy, wspo
magających prawidłowy ro~wój psychiczny, moralny 
i fizyczny 'dzieci i młodzieży, 

9) kontrolowanie pracy dyrektorów i kierowników podle
głych szkół i punktów filialny<;h, współudział w ,.inspek
cjach i wizytacjach przeprowadzanych przez pracowni

. ków nadzoru . pedagog'icznego w szkołach na terenie 
gminy, . 

10) opr'acowywanie planów i budżetów w zakresie oświaty, 
prowadzenie księgowości .dla podległych szkół i placó-
wek oświatowo-wychowawczych, , 

11) planowanie remontów bieiących i kapitalnych, sprawo
wanie nadzoru nad gospodarką nieruchomościami i ma~ 

, jątkiem ruchomym jednostek podległych, 
'12) sporządzanie zbiorczych, sprawoz~ań z realizacji budże-

tu, zatrudnienia i funduszu płac. . ) . 
§ 5. Zadania, pr~wa i . obowiązki gmiąnego' dyrektora 

szkół wymieniorie w § 4 odnoszą się również do wszystkich 
typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych i opie
kuńczych znajdujących się na terenie gmin wzoreowych. 

§ 6. 1. W zakresie spraw wymienionych w §2 gminny 
dyrektor szkół "'(spółdziała z naczelnikiem gminy. 

2. Szczeg,ółowy zakres czynności gminnego . dyrektora 
szkół określi ,Minister Oświaty i Wychowania. , 

3. W sprawach doboru n<~uczycieli przedmiotów zawo
dowych, oceny ich pracy, do·skonalenia,. realizacji programów 

· nauczania i wychowania w zasadniczycb szkołach zawodo
wych dyrektor szkoły gminnej współdziała z odpowiednimi 
ofganami rad narodowych i z instancjami, którym podlegają 
te szlfuły. ' 

§7: 1. Gminego dyrektora szkół powołuje i odwołuje 
inspektor szkolny w porozumieniu z naczelnik iem gminy,. , 

I . ·2. 'Na stanowisko' gminnego dyrektora szkół należy po-
woływać nauczyciela 'z co najmniej 5-letnim stażem pracy pe-

dagogicznej, posiadającego wyższe . wykształcenie, wyroznia
jącego się wysokim P9ziomein , i'cleowo-politycznym i moral
nym oraz zdolnościami organizacyjnymi. 

3. W uzasadnionych wypadkach na stanowisko gmin
nego dyrektora szkół - za zgodą kuratora okręgu szkoln~ 
go - może być powołany nauczyciel nteposiada}ący ' wyż

szego wykształcenia, pod warunkiem, że spełnia pozostałe 

wymagania, o których mowa w ust. 2, i rokuje ukończenie 
. stvdiów wyższych. . 

§ 8. 1. Miejscem pracy gmjnnego dyrektora szkół jest 
szkoła żnajdująca się w zasadzie w siedzibie gminnej rady 
narodowej . 

2. Gminny dyrektor szkół jest jednocześnie dyrektorem 
szkoły zbiorczej i prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymia
rze 2 godzin tygddniowo. 

3. Do czasu utworzenia zbiorczej szkoły gminnej stanQ~ 
wisko gminnego dyrektora szkół może pełnić dyrektor iI:mej 
szkoły na terenie gminy. ' 

§ 9 . . 1. Gminny dyrektor szkół wypełnia swoje zadania 
przy pomocy ' zastępcy do spraw wychowawczych r pracow
nikqw administracyjno-finansowych, którzy są pracownikami 
gminnej szkoły zbiorczej. 

2. Zakres obowiązków, tryb i zasady powoływania osób 
na stanowiska wymieniOne w ust. 1 określi Mil}ister Oświa
ty i Wychowania. 

3. Gminny dyrektor szkół otrzymuje uposażeni~ zasad
nicze według tabeli zawartej w § 3 ust. 1 rozporządzenia 
Rady,Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. VI sprawie uposa
żenia nauczycieli i nauczycieli akademickich (Dz. , U. Nr 16, . 
poz. 115) oraz dOdatek funkcyjny obliczony według stawek 
za kierowanie zakładem zhiorczym' na zasadach . określonych 
w § 12 ust. 1 poz. 2 lit. a) oraz ust. 2 tego rozporządzenia. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie t dniem 1 stycz-
. nia 1973 ~. . • Pre?es Rady MiI}istrów: P. Jaroszewicz 
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, ROZPORZĄDŹENIE RADY MINISTRÓW 

Ż dnia 15 grudnia 1972 r. 

w spraWie uposażeń stale urzędujących członków pre'zydlów rad Darodowych~ 

N,apodstawie a\t. 58 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 stycz
nia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 49, 
poz. 314) zarządza się, co następuje: 

§ l. 1. Stale urzędujący członkowie prezydiów rad na
rodoWych z tytułu . pełnienia funkcji zast€lPcy ' przewodniczą
cego i seJn:etarza prezydium wojewódzkiej, rady nąrodowęj 
or'az przewodniczącego: zastępcy przewodniczącego i sekre
tarza prezydium powiatowej rady narodowej otrzymują upo
sażenie . miesięczne określone w załączIiikudo rozporządze~ 
nia. 

2. Uposażenie stale urzędujących członków prezydiów 
rad narodowych, o których mowa w ust. 1, składa się z upo
sażenia zasadni'czego i dodatl5.u funkcyjneg'o. Dodatek funk
cyjny nie podlega opodatkow'3TIiu. 

§ 2. Zaszeregowania stale urzędujących członków pre.
Zydiów rad narodowych w wysokości uposażenia ' zasadni-

· czego i w -granicach ustalonych stawek dodatku funkcyjnego 
· dokonuje: 

1') . Prezes Rady Ministrów w stosunku do: 
a) stale urzędujących członków prezydiów wojewódz

kich rad narodowych, 
b) przewodniczących prezydiów powiatowych rad na~

rodowych, 
2) przewodniczący prezydium ~vojewódzkiej rady narodo~ 

wej 'Ii stosunku do zastępców' przewodniczącego oraz 
sekretarzy prezydiów powiatowych rad narodowych. 
§3. Prawo do uposażenia stale urzędujących członków 

prezydiów rad narodowych w razie odwolania lub niewybra
nia po upływie kadencji regulują odrę?ne prfzepisy. 

§ 4. Uposażenie przewodniczących prezydiówwojewódz
kich rad narodowych oraz wynagrodzenie stale urzędujących 
członków prezydiów miejskich. rad narodowych ' miast nie 
,stanowiących powiatów (prezydiów dZieinicowych Fad na
r.odowych w miastach stanowiących powiaty) regulują 051-
rębIie przepisy. 




