
UCHWAŁA NR XLII/560/10  

RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH  

z dnia 16 marca 2010 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla 

nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawania zwolnień z realizacji tego obowiązku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z 91 d pkt

1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zmianami) 

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach, Zespole Szkół i przedszkolach

prowadzonych przez Gminę Miejską Łaziska Górne obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982

roku – Karta Nauczyciela o liczbę  godzin zajęć  stanowiącą  różnicę  między obowiązującym nauczyciela

tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w § 2 niniejszej uchwały.  

§ 2.  1. Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dyrektorom przedszkoli liczących : 

2. Ustalić  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zaję ć  wicedyrektorom przedszkoli liczących 6 i

więcej oddziałów – 10 godzin.  

3. Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dyrektorom szkół i Zespołu Szkół liczących :  

4. Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wicedyrektorom szkół liczących : 

5. Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć kierownikom świetlic szkolnych z dożywianiem:

§ 3. Wymiar zaję ć  ustalony w § 2 odnosi się  również  do nauczycieli zajmujących stanowiska

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych

nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi

zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić tę funkcję.  

§ 4. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi warunkami funkcjonowania szkoły, Zespołu Szkół,

przedszkola, na wniosek dyrektora, Rada Miejska może zwolnić  dyrektora od obowiązku realizacji zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/184/2000 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 29 sierpnia 2000

roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze

w łaziskich placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

§ 7. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego i obowiązuje od 1 września 2010 roku.  

1) do 5 oddziałów – 7 godzin,

2) 6 i więcej oddziałów – 5 godzin.

1) do 8 oddziałów – 7 godzin,

2) od 9 do 16 oddziałów – 5 godzin,

3) 17 i więcej oddziałów – 3 godziny.

1) do 16 oddziałów – 9 godzin,

2) 17 i więcej oddziałów – 7 godzin.

1) do 40 wychowanków – 20 godzin,

2) od 41 do 80 wychowanków – 16 godzin,

3) od 81 do 120 wychowanków – 14 godzin,

4) powyżej 120 wychowanków – 12 godzin.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr inż. Aleksander Wyra 
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