
 

 

UCHWAŁA NR 130/XXII/2012 

RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY 

z dnia 26 lipca 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 kwietnia 2009 r. Nr 304/XXXIV/09 w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, 

nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów i logopedów, określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin  

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1983 roku Karta Nauczyciela (tekst 

jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co 

następuje:  

§ 1. Załącznik do uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30 kwietnia 2009 r. Nr 304/XXXIV/09 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, 

wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów i logopedów, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - otrzymuje nowe brzmienie 

jak załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego bezpośrednio po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

i Miasta Koziegłowy  

 

 

Joanna Kołodziejczyk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 września 2012 r.

Poz. 3607



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 130/XXII/2012   

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy   

z dnia 26 lipca 2012 r.  

 

ZAŁĄCZNIK  do uchwały nr 130/XXII/2012 z dnia 26.07.2012 r.  

  

L.p.  
 

Stanowisko kierownicze  
 

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych  

1.  
 

Dyrektor szkoły liczącej od 7 do 11 

oddziałów - bez zatrudnionego 

wicedyrektora  
 

9  
 

2.  
 

Dyrektor szkoły liczącej od 7 do 11 

oddziałów - z zatrudnionym 

wicedyrektorem  
 

12  
 

3.  
 

Wicedyrektor szkoły liczącej od 7 do 11 

oddziałów  
 

12  
 

4.  
 

Dyrektor szkoły liczącej 12 i więcej 

oddziałów  
 

6  
 

5.  
 

Wicedyrektor szkoły liczącej 12 i więcej 

oddziałów  
 

12  
 

6.  
 

Dyrektor przedszkola liczącego 4 i więcej 

oddziałów  
 

10  
 

7.  
 

Pedagog szkolny, psycholog, logopeda  
 

24  
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