
UCHWAŁA NR LVII/826/10  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono

stanowisko kierownicze, a także doradcom metodycznym, zatrudnionym w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom oraz szczegółowych zasad zwalniania od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(tekst  jedn.  Dz. U. z 2006 r.  nr 97  poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 18  ust. 2 pkt 15,  art. 40

 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142

poz. 1591 z późn.  zm.)  oraz  art. 12  pkt 11,  art. 40  ust. 1,  art. 42  ust. 1 i  art. 44  oraz  art. 92  ust.1 

pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.

nr 142 poz. 1592 z późn. zm) w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449) 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§   1 .  Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach

i placówkach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych określonych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela do liczby godzin zaję ć  określonych

w poniższej tabeli: 

§   2 .  Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin zaję ć  dydaktycznych, któremu

powierzono zadania doradcy metodycznego obniża się  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

dydaktycznych maksymalnie do wymiaru 0,5 etatu.  

§   3 .  Prezydent Miasta może w uzasadnionych przypadkach zwolnić  dyrektora od obowiązku

realizacji tygodniowego wymiaru zajęć,  jeżeli warunki funkcjonowania szkoły, placówki powodują znaczne

zwiększenie zadań dyrektora.  

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze Prezydent Miasta może przydzielić

godziny ponadwymiarowe w wymiarze nieprzekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba że z planów

nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.  

§   5 .  Wymiar zaję ć  ustalony zgodnie z § 1 odnosi się  również  do nauczycieli zastępujących

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.  

§  6 .  Tracą  moc uchwały: uchwała nr X/166/99 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono

stanowiska kierownicze w szkołach  i  p lacówkach prowadzonych przez Miasto Bytom, oraz

szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

zaję ć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz uchwała nr X/167/99 Rady Miejskiej

w Bytomiu z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez

Gminę  Bytom, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.  

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar

godzin

1. Dyrektor przedszkola liczącego:

   – 2 oddziały 

   – 3 oddziały 

   – 4 - 5 oddziałów 

   – 6 i więcej oddziałów 

Wicedyrektor przedszkola liczącego:

   – 4 - 5 oddziałów 

   – 6 i więcej oddziałów 

 

12

10

8

6

12

10

2. Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącego:

   – do 4 oddziałów 

   – 5 - 6 oddziałów 

   – 7 - 8 oddziałów 

   – 9 - 16 oddziałów 

   – 17 i więcej oddziałów 

Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącego:

   – 9 - 16 oddziałów 

   – 17 i więcej oddziałów 

Kierownik szkoleń

Zastępca kierownika szkoleń

 

12

10

8

5

3

9

7

4

6

3. Dyrektor centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego

Wicedyrektor centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego

Kierownik zespołu pracowni, kierownik pracowni lub innej jednostki 

organizacyjnej centrum kształcenia ustawicznego lub praktycznego

 

3

6

8

4. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

10

14

5. Kierownik internatu

Zastępca kierownika internatu liczącego powyżej 200 wychowanków

 

12

14

6. Kierownik świetlicy szkolnej liczącej:

   – do 30 wychowanków 

   – od 31 do 80 wychowanków 

   – od 81 do 120 wychowanków 

   – powyżej 120 wychowanków 

 

20

16

14

12

7. Kierownik świetlicy szkolnej w szkole specjalnej liczącej:

   – do 30 wychowanków 

   – od 31 do 80 wychowanków 

   – od 81 do 120 wychowanków 

   – powyżej 120 wychowanków 

 

18

14

12

10

8. Dyrektor domu dziecka liczącego:

   – do 40 wychowanków 

   – od 41 do 70 wychowanków 

   – powyżej 70 wychowanków 

Wicedyrektor domu dziecka liczącego:

   – do 70 wychowanków 

   – powyżej 70 wychowanków

8

6

4

10

8

9. Dyrektor specjalnego ośrodka wychowawczego

Wicedyrektor specjalnego ośrodka wychowawczego liczącego od 70 

wychowanków

 

4

8

10. Dyrektor młodzieżowego domu kultury

Wicedyrektor młodzieżowego domu kultury

Kierownik działu, pracowni młodzieżowego domu kultury

 

6

10

12

11. Dyrektor szkoły artystycznej liczącej:

   – do 160 jednostek lekcyjnych 

   – od 161 do 240 jednostek lekcyjnych 

   – od 241 do 800 jednostek lekcyjnych 

   – ponad 800 jednostek lekcyjnych 

Wicedyrektor szkoły artystycznej liczącej:

   – do 160 jednostek lekcyjnych 

   – od 161 do 240 jednostek lekcyjnych 

   – od 241 do 800 jednostek lekcyjnych 

   – ponad 800 jednostek lekcyjnych 

Kierownik sekcji: w szkole artystycznej liczącej:

   – od 6 do 12 nauczycieli 

   – ponad 12 nauczycieli 

Nauczyciel w szkole artystycznej, któremu powierzono stanowisko kierownicze 

niewymienione wyżej, a wynikające ze statutu szkoły

 

10

8

5

3

14

12

9

7

14

12

15

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bytomiu 

Kazimierz Bartkowiak 
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UCHWAŁA NR LVII/826/10  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono

stanowisko kierownicze, a także doradcom metodycznym, zatrudnionym w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom oraz szczegółowych zasad zwalniania od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(tekst  jedn.  Dz. U. z 2006 r.  nr 97  poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 18  ust. 2 pkt 15,  art. 40

 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142

poz. 1591 z późn.  zm.)  oraz  art. 12  pkt 11,  art. 40  ust. 1,  art. 42  ust. 1 i  art. 44  oraz  art. 92  ust.1 

pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.

nr 142 poz. 1592 z późn. zm) w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449) 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§   1 .  Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach

i placówkach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych określonych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela do liczby godzin zaję ć  określonych

w poniższej tabeli: 

§   2 .  Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin zaję ć  dydaktycznych, któremu

powierzono zadania doradcy metodycznego obniża się  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

dydaktycznych maksymalnie do wymiaru 0,5 etatu.  

§   3 .  Prezydent Miasta może w uzasadnionych przypadkach zwolnić  dyrektora od obowiązku

realizacji tygodniowego wymiaru zajęć,  jeżeli warunki funkcjonowania szkoły, placówki powodują znaczne

zwiększenie zadań dyrektora.  

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze Prezydent Miasta może przydzielić

godziny ponadwymiarowe w wymiarze nieprzekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba że z planów

nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.  

§   5 .  Wymiar zaję ć  ustalony zgodnie z § 1 odnosi się  również  do nauczycieli zastępujących

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.  

§  6 .  Tracą  moc uchwały: uchwała nr X/166/99 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono

stanowiska kierownicze w szkołach  i  p lacówkach prowadzonych przez Miasto Bytom, oraz

szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

zaję ć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz uchwała nr X/167/99 Rady Miejskiej

w Bytomiu z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez

Gminę  Bytom, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.  

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar

godzin

1. Dyrektor przedszkola liczącego:

   – 2 oddziały 

   – 3 oddziały 

   – 4 - 5 oddziałów 

   – 6 i więcej oddziałów 

Wicedyrektor przedszkola liczącego:

   – 4 - 5 oddziałów 

   – 6 i więcej oddziałów 

 

12

10

8

6

12

10

2. Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącego:

   – do 4 oddziałów 

   – 5 - 6 oddziałów 

   – 7 - 8 oddziałów 

   – 9 - 16 oddziałów 

   – 17 i więcej oddziałów 

Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącego:

   – 9 - 16 oddziałów 

   – 17 i więcej oddziałów 

Kierownik szkoleń

Zastępca kierownika szkoleń

 

12

10

8

5

3

9

7

4

6

3. Dyrektor centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego

Wicedyrektor centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego

Kierownik zespołu pracowni, kierownik pracowni lub innej jednostki 

organizacyjnej centrum kształcenia ustawicznego lub praktycznego

 

3

6

8

4. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

10

14

5. Kierownik internatu

Zastępca kierownika internatu liczącego powyżej 200 wychowanków

 

12

14

6. Kierownik świetlicy szkolnej liczącej:

   – do 30 wychowanków 

   – od 31 do 80 wychowanków 

   – od 81 do 120 wychowanków 

   – powyżej 120 wychowanków 

 

20

16

14

12

7. Kierownik świetlicy szkolnej w szkole specjalnej liczącej:

   – do 30 wychowanków 

   – od 31 do 80 wychowanków 

   – od 81 do 120 wychowanków 

   – powyżej 120 wychowanków 

 

18

14

12

10

8. Dyrektor domu dziecka liczącego:

   – do 40 wychowanków 

   – od 41 do 70 wychowanków 

   – powyżej 70 wychowanków 

Wicedyrektor domu dziecka liczącego:

   – do 70 wychowanków 

   – powyżej 70 wychowanków

8

6

4

10

8

9. Dyrektor specjalnego ośrodka wychowawczego

Wicedyrektor specjalnego ośrodka wychowawczego liczącego od 70 

wychowanków

 

4

8

10. Dyrektor młodzieżowego domu kultury

Wicedyrektor młodzieżowego domu kultury

Kierownik działu, pracowni młodzieżowego domu kultury

 

6

10

12

11. Dyrektor szkoły artystycznej liczącej:

   – do 160 jednostek lekcyjnych 

   – od 161 do 240 jednostek lekcyjnych 

   – od 241 do 800 jednostek lekcyjnych 

   – ponad 800 jednostek lekcyjnych 

Wicedyrektor szkoły artystycznej liczącej:

   – do 160 jednostek lekcyjnych 

   – od 161 do 240 jednostek lekcyjnych 

   – od 241 do 800 jednostek lekcyjnych 

   – ponad 800 jednostek lekcyjnych 

Kierownik sekcji: w szkole artystycznej liczącej:

   – od 6 do 12 nauczycieli 

   – ponad 12 nauczycieli 

Nauczyciel w szkole artystycznej, któremu powierzono stanowisko kierownicze 

niewymienione wyżej, a wynikające ze statutu szkoły

 

10

8

5

3

14

12

9

7

14

12

15

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bytomiu 

Kazimierz Bartkowiak 
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UCHWAŁA NR LVII/826/10  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono

stanowisko kierownicze, a także doradcom metodycznym, zatrudnionym w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom oraz szczegółowych zasad zwalniania od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(tekst  jedn.  Dz. U. z 2006 r.  nr 97  poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 18  ust. 2 pkt 15,  art. 40

 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142

poz. 1591 z późn.  zm.)  oraz  art. 12  pkt 11,  art. 40  ust. 1,  art. 42  ust. 1 i  art. 44  oraz  art. 92  ust.1 

pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.

nr 142 poz. 1592 z późn. zm) w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449) 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§   1 .  Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach

i placówkach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych określonych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela do liczby godzin zaję ć  określonych

w poniższej tabeli: 

§   2 .  Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin zaję ć  dydaktycznych, któremu

powierzono zadania doradcy metodycznego obniża się  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

dydaktycznych maksymalnie do wymiaru 0,5 etatu.  

§   3 .  Prezydent Miasta może w uzasadnionych przypadkach zwolnić  dyrektora od obowiązku

realizacji tygodniowego wymiaru zajęć,  jeżeli warunki funkcjonowania szkoły, placówki powodują znaczne

zwiększenie zadań dyrektora.  

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze Prezydent Miasta może przydzielić

godziny ponadwymiarowe w wymiarze nieprzekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba że z planów

nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.  

§   5 .  Wymiar zaję ć  ustalony zgodnie z § 1 odnosi się  również  do nauczycieli zastępujących

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.  

§  6 .  Tracą  moc uchwały: uchwała nr X/166/99 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono

stanowiska kierownicze w szkołach  i  p lacówkach prowadzonych przez Miasto Bytom, oraz

szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

zaję ć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz uchwała nr X/167/99 Rady Miejskiej

w Bytomiu z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez

Gminę  Bytom, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.  

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar

godzin

1. Dyrektor przedszkola liczącego:

   – 2 oddziały 

   – 3 oddziały 

   – 4 - 5 oddziałów 

   – 6 i więcej oddziałów 

Wicedyrektor przedszkola liczącego:

   – 4 - 5 oddziałów 

   – 6 i więcej oddziałów 

 

12

10

8

6

12

10

2. Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącego:

   – do 4 oddziałów 

   – 5 - 6 oddziałów 

   – 7 - 8 oddziałów 

   – 9 - 16 oddziałów 

   – 17 i więcej oddziałów 

Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącego:

   – 9 - 16 oddziałów 

   – 17 i więcej oddziałów 

Kierownik szkoleń

Zastępca kierownika szkoleń

 

12

10

8

5

3

9

7

4

6

3. Dyrektor centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego

Wicedyrektor centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego

Kierownik zespołu pracowni, kierownik pracowni lub innej jednostki 

organizacyjnej centrum kształcenia ustawicznego lub praktycznego

 

3

6

8

4. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

10

14

5. Kierownik internatu

Zastępca kierownika internatu liczącego powyżej 200 wychowanków

 

12

14

6. Kierownik świetlicy szkolnej liczącej:

   – do 30 wychowanków 

   – od 31 do 80 wychowanków 

   – od 81 do 120 wychowanków 

   – powyżej 120 wychowanków 

 

20

16

14

12

7. Kierownik świetlicy szkolnej w szkole specjalnej liczącej:

   – do 30 wychowanków 

   – od 31 do 80 wychowanków 

   – od 81 do 120 wychowanków 

   – powyżej 120 wychowanków 

 

18

14

12

10

8. Dyrektor domu dziecka liczącego:

   – do 40 wychowanków 

   – od 41 do 70 wychowanków 

   – powyżej 70 wychowanków 

Wicedyrektor domu dziecka liczącego:

   – do 70 wychowanków 

   – powyżej 70 wychowanków

8

6

4

10

8

9. Dyrektor specjalnego ośrodka wychowawczego

Wicedyrektor specjalnego ośrodka wychowawczego liczącego od 70 

wychowanków

 

4

8

10. Dyrektor młodzieżowego domu kultury

Wicedyrektor młodzieżowego domu kultury

Kierownik działu, pracowni młodzieżowego domu kultury

 

6

10

12

11. Dyrektor szkoły artystycznej liczącej:

   – do 160 jednostek lekcyjnych 

   – od 161 do 240 jednostek lekcyjnych 

   – od 241 do 800 jednostek lekcyjnych 

   – ponad 800 jednostek lekcyjnych 

Wicedyrektor szkoły artystycznej liczącej:

   – do 160 jednostek lekcyjnych 

   – od 161 do 240 jednostek lekcyjnych 

   – od 241 do 800 jednostek lekcyjnych 

   – ponad 800 jednostek lekcyjnych 

Kierownik sekcji: w szkole artystycznej liczącej:

   – od 6 do 12 nauczycieli 

   – ponad 12 nauczycieli 

Nauczyciel w szkole artystycznej, któremu powierzono stanowisko kierownicze 

niewymienione wyżej, a wynikające ze statutu szkoły

 

10

8

5

3

14

12

9

7

14

12

15

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bytomiu 

Kazimierz Bartkowiak 
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UCHWAŁA NR LVII/826/10  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono

stanowisko kierownicze, a także doradcom metodycznym, zatrudnionym w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom oraz szczegółowych zasad zwalniania od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(tekst  jedn.  Dz. U. z 2006 r.  nr 97  poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 18  ust. 2 pkt 15,  art. 40

 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142

poz. 1591 z późn.  zm.)  oraz  art. 12  pkt 11,  art. 40  ust. 1,  art. 42  ust. 1 i  art. 44  oraz  art. 92  ust.1 

pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.

nr 142 poz. 1592 z późn. zm) w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 68

poz. 449) 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§   1 .  Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach

i placówkach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych określonych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela do liczby godzin zaję ć  określonych

w poniższej tabeli: 

§   2 .  Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin zaję ć  dydaktycznych, któremu

powierzono zadania doradcy metodycznego obniża się  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

dydaktycznych maksymalnie do wymiaru 0,5 etatu.  

§   3 .  Prezydent Miasta może w uzasadnionych przypadkach zwolnić  dyrektora od obowiązku

realizacji tygodniowego wymiaru zajęć,  jeżeli warunki funkcjonowania szkoły, placówki powodują znaczne

zwiększenie zadań dyrektora.  

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze Prezydent Miasta może przydzielić

godziny ponadwymiarowe w wymiarze nieprzekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba że z planów

nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.  

§   5 .  Wymiar zaję ć  ustalony zgodnie z § 1 odnosi się  również  do nauczycieli zastępujących

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.  

§  6 .  Tracą  moc uchwały: uchwała nr X/166/99 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono

stanowiska kierownicze w szkołach  i  p lacówkach prowadzonych przez Miasto Bytom, oraz

szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

zaję ć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz uchwała nr X/167/99 Rady Miejskiej

w Bytomiu z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez

Gminę  Bytom, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.  

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar

godzin

1. Dyrektor przedszkola liczącego:

   – 2 oddziały 

   – 3 oddziały 

   – 4 - 5 oddziałów 

   – 6 i więcej oddziałów 

Wicedyrektor przedszkola liczącego:

   – 4 - 5 oddziałów 

   – 6 i więcej oddziałów 

 

12

10

8

6

12

10

2. Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącego:

   – do 4 oddziałów 

   – 5 - 6 oddziałów 

   – 7 - 8 oddziałów 

   – 9 - 16 oddziałów 

   – 17 i więcej oddziałów 

Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącego:

   – 9 - 16 oddziałów 

   – 17 i więcej oddziałów 

Kierownik szkoleń

Zastępca kierownika szkoleń

 

12

10

8

5

3

9

7

4

6

3. Dyrektor centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego

Wicedyrektor centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego

Kierownik zespołu pracowni, kierownik pracowni lub innej jednostki 

organizacyjnej centrum kształcenia ustawicznego lub praktycznego

 

3

6

8

4. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

10

14

5. Kierownik internatu

Zastępca kierownika internatu liczącego powyżej 200 wychowanków

 

12

14

6. Kierownik świetlicy szkolnej liczącej:

   – do 30 wychowanków 

   – od 31 do 80 wychowanków 

   – od 81 do 120 wychowanków 

   – powyżej 120 wychowanków 

 

20

16

14

12

7. Kierownik świetlicy szkolnej w szkole specjalnej liczącej:

   – do 30 wychowanków 

   – od 31 do 80 wychowanków 

   – od 81 do 120 wychowanków 

   – powyżej 120 wychowanków 

 

18

14

12

10

8. Dyrektor domu dziecka liczącego:

   – do 40 wychowanków 

   – od 41 do 70 wychowanków 

   – powyżej 70 wychowanków 

Wicedyrektor domu dziecka liczącego:

   – do 70 wychowanków 

   – powyżej 70 wychowanków

8

6

4

10

8

9. Dyrektor specjalnego ośrodka wychowawczego

Wicedyrektor specjalnego ośrodka wychowawczego liczącego od 70 

wychowanków

 

4

8

10. Dyrektor młodzieżowego domu kultury

Wicedyrektor młodzieżowego domu kultury

Kierownik działu, pracowni młodzieżowego domu kultury

 

6

10

12

11. Dyrektor szkoły artystycznej liczącej:

   – do 160 jednostek lekcyjnych 

   – od 161 do 240 jednostek lekcyjnych 

   – od 241 do 800 jednostek lekcyjnych 

   – ponad 800 jednostek lekcyjnych 

Wicedyrektor szkoły artystycznej liczącej:

   – do 160 jednostek lekcyjnych 

   – od 161 do 240 jednostek lekcyjnych 

   – od 241 do 800 jednostek lekcyjnych 

   – ponad 800 jednostek lekcyjnych 

Kierownik sekcji: w szkole artystycznej liczącej:

   – od 6 do 12 nauczycieli 

   – ponad 12 nauczycieli 

Nauczyciel w szkole artystycznej, któremu powierzono stanowisko kierownicze 

niewymienione wyżej, a wynikające ze statutu szkoły

 

10

8

5

3

14

12

9

7

14

12

15

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bytomiu 

Kazimierz Bartkowiak 
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