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UCHWAŁA NR XXXVIII.257.17
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Tyczyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.)
Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dyrektorom szkół w szkołach prowadzonych przez Gminę Tyczyn, obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela, do następującego wymiaru:
1) w szkołach liczących od 5 do 6 oddziałów – 9 godzin;
2) w szkołach liczących od 7 do 13 oddziałów – 6 godzin;
3) w szkołach liczących od 14 do 18 oddziałów – 5 godzin;
4) w szkołach liczących 19 i więcej oddziałów – 3 godziny.
2. Wicedyrektorzy szkół zobowiązani są do prowadzenia zajęć w wymiarze o 4 godziny wyższym od
wymiaru ustalonego dla dyrektorów.
3. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również
nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie dyrektorów w szkołach prowadzonych przez
Gminę Tyczyn i obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zastępstwo zostało im powierzone.
§ 2. W uzasadnionych przypadkach można zwolnić dyrektora szkoły albo wicedyrektora szkoły
od obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru godzin zajęć, jeżeli w tym czasie warunki funkcjonowania
szkoły powodują znaczne zwiększenie jego zadań.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/134/12 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez
Gminę Tyczyn oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.

Wiceprzewodnicząca
Ewelina Malak

