
UCHWAŁA NR LIV/390/09  

RADĘ MIASTA LĘDZINY  

z dnia 28 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku 
realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591, z późn. zm.1) ), w związku z art. 42 ust. 6 i 7 pkt.2
i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 , poz. 674, z późn. zm.2) ) 

Rada Miasta Lędziny uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Lędziny. 

2. Określa się  obniżkę  tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć niektórych nauczycieli – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

3. Burmistrz może zwolnić dyrektora z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć ustalonego na podstawie ust. 2, lub obniżyć  wymiar, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują
znaczne zwiększenie zadań dyrektora.  

§ 2 .  Traci moc Uchwała nr XXXI/214/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.06.2008 w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zaję ć  pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Lędziny.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta, dyrektorom szkół i przedszkoli.  

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

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Piotr Gorzeń 

1)
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271

i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) 

2)
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80,

poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) 

Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zaję ć  nauczycieli wymienionych w tabeli
w pozycji 3 i 4 przez godzinę  rozumie się  45 minut, a przez godzinę  zaję ć  nauczycieli wymienionych
w pozostałych pozycjach należy rozumieć jednostkę 60 minut.  

Załącznik do Uchwały
Nr LIV/390/09 
Radę Miasta Lędziny
z dnia 28 grudnia 
2009 r.

L. p Stanowiska kierownicze, nauczyciele  Wysokość obniżki godzin  Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin  

(po uwzględnieniu obniżki)  

1  Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:  

- 4-5 oddziałów 17 8 

- 6 i więcej oddziałów 19 6 

2  Wicedyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:  

- 4-5 oddziałów 13 12 

- 6 i więcej oddziałów 15 10 

3  Dyrektor szkoły liczącej:  

- 7-11 oddziałów 12 6 

- 12 i więcej oddziałów 15 3 

4  Wicedyrektor szkoły liczącej:  

12 i więcej oddziałów 11 7 

5  Kierownik świetlicy  4 22 

6  Pedagog  - 20 

7  Logopeda  - 20 

8  Psycholog  - 20 

9  Rehabilitant  - 20 

10  Nauczyciel wychowania przedszkolnego - wczesnego wspomagania  5 20 
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