
 

 

UCHWAŁA NR XIV/124/2016 

RADY GMINY UJSOŁY 

z dnia 23 czerwca 2016 r. 

w sprawie zamiany uchwały Nr VI/48/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania 

rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ujsoły oraz ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 446)  oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 191 z późn.zm.) 

Rada Gminy w Ujsołach 

uchwala co następuje 

§ 1. Zmienia się § 1 ust. 1  uchwały Rady Gminy w  Ujsołach  Nr VI/48/2015 z dnia 30  czerwca 2015 roku 

w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ujsoły oraz 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, który otrzymuje 

następujące brzmienie: Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach oraz 

gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły obniża się obowiązkowy wymiar zajęć  

dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych do wysokości określonej w poniższej tabeli: 

L.p. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęć po obniżeniu 

1. Dyrektor przedszkola 8 

2. Dyrektor szkoły podstawowej liczącej: 

- do 100 uczniów 

- powyżej 100 uczniów 

6 

4 

3. Dyrektor gimnazjum 4 

4. Kierownik filii szkoły 11 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły. 

§ 3. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2016 r.

Poz. 3633



2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Kazimierz Grabowski 
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