
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/290/2017 

RADY GMINY TWORÓG 

z dnia 30 października 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz 

obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1189 ze zm.), 

Rada Gminy Tworóg 

uchwala: 

§ 1. W uchwale nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli wprowadza się następującą 

zmianę: 

1) § 3 ust. 1 – tabela otrzymuje nowe brzmienie: 

Lp. Stanowisko kierownicze 
Tygodniowy 

wymiar godzin 

1. 

Dyrektor szkoły podstawowej lub zespołu liczącego: 
a.Do 6 oddziałów 
b.7 – 9 oddziałów 

c.10 – 16 oddziałów 
d.17 i więcej 

 
10 

5 

4 

3 

2. 

Wicedyrektor szkoły podstawowej lub zespołu  

liczącego: 
a.11– 16 oddziałów 

b.17 i więcej 

 

 
10 

7 
3. Kierownik świetlicy szkolnej 22 

4. 

Dyrektor przedszkola liczącego: 
a.1 oddział 

b.2 oddziały 
c.3 oddziały 

d.4 – 5 oddziałów 
e.4 – 5 oddziałów (w przypadku dyrektora nieposiadającego pracownika administracyjnego  

i wykonującego wszystkie czynności administracyjne samodzielnie) 
f.6 – 7 oddziałów 

18 
15 
10 
8 
1 
 

 
6 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 listopada 2017 r.

Poz. 5946



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 października 2017 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Tworóg 

 

 

Łukasz Ziob 
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