
UCHWAŁA NR LIX/568/22 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/528/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 
2018 roku 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 szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8art. 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6, ust. 7 pkt 2 i pkt 3, 
w związku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 
z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez organizacje związkowe, 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  
W Uchwale Nr XLVIII/528/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku 

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 szkołach 
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z 2018 roku poz. 2060) wprowadza się następującą zmianę:  „§2” otrzymuje nowe następujące 
brzmienie: 

„§ 2. 1. Ustala się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, 
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców 
zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny, w wymiarze 22 godzin tygodniowo. 

2. Ustala się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, w wymiarze 25 godzin tygodniowo.”. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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