
 

 

UCHWAŁA NR XIX/119/2016 

RADY GMINY BOJSZOWY 

z dnia 7 września 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016 roku  

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy 

oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3, w związku z art. 91d pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta 

Nauczyciela ( Dz. U. 2014, poz. 191 z poźn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016, poz. 446) i po zaopiniowaniu przez związki zawodowe 

działające na terenie szkół i przedszkola oraz przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury 

na wniosek Wójta Gminy Bojszowy 

Rada Gminy Bojszowy 

uchwala 

§ 1. Dokonać zmiany w § 2 ust. 1 uchwały nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 

2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, 

doradców zawodowych, poprzez skreślenie dotychczasowego brzmienia Lp. 4 w tabeli, nadając mu nowe 

następujące brzmienie: 

„4. Wicedyrektor 16 godzin” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego i ma zastosowanie w roku szkolnym 2016/2017.   

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Marek Kumor 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 września 2016 r.

Poz. 4624
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