UCHWAŁA NR XLVIII/528/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6,
ust. 7 pkt 2 i pkt 3b, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez organizacje związkowe,
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub przedszkola obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć, zgodnie z ustaleniami zawartymi w poniższej tabeli:
Lp.

Stanowisko

1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)

Dyrektor szkoły liczącej:

Zasady udzielania obniżki

Rozmiar obniżki
(liczba godzin)

do 8 oddziałów
od 9 do 11 oddziałów
od 12 oddziałów

12
13
15

od 12 do 16 oddziałów
od 17 oddziałów

10
12

do 5 oddziałów
od 6 do 8 oddziałów
od 9 oddziałów

16
17
19

od 6 do 8 oddziałów
od 9 oddziałów

12
14

Wicedyrektor szkoły liczącej:
Dyrektor przedszkola liczącego:

Wicedyrektor przedszkola liczącego:

2. Ustalonego w ust. 1 tygodniowego wymiaru obniżki godzin, udziela się także nauczycielowi,
pełniącemu obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
kierownicze, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
rozpocznie pełnienie tej funkcji.
§ 2.
Ustala się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, w wymiarze 22 godzin tygodniowo.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XXXI/268/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 kwietnia
2005 r. w sprawie udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla
pedagogów, psychologów, i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny z późniejszymi zmianami.
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§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 września 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bernard Strzoda
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