
UCHWAŁA NR VIIK/XXXVIII/444/2017
RADY MIASTA WEJHEROWA

z dnia 7 listopada 2017 r.

o zmianie uchwały Nr VIk/XIX/247/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów 

w szkołach i przedszkolu w zakresie realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli 

logopedów, pedagogów, psychologów, rehabilitantów i doradców zawodowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Miasta Wejherowa

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr VIk/XIX/247/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów 
w szkołach i przedszkolu w zakresie realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli 
logopedów, pedagogów, psychologów, rehabilitantów i doradców zawodowych w ten sposób, że § 
1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach 
i przedszkolu obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela dla:

- dyrektora szkoły - obniżka 15/18 godzin,

- dyrektora przedszkola - obniżka 20/25 godzin,

- wicedyrektora szkoły - obniżka 11/18 godzin,

- wicedyrektora przedszkola - obniżka 12/25 godzin.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.
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Gdańsk, dnia czwartek, 30 listopada 2017 r.

Poz. 4119



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.    

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa

Bogdan Tokłowicz
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