
UCHWAŁA NR LIII/354/2018
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz określenia zasad udzielania 
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Szczyrk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 i 3 w związku z art. 91d ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

Rada Miejska w Szczyrku
uchwala, co następuje

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Szczyrk wynosi 22 godziny.  

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Szczyrk obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, do 
wysokości określonej w poniższej tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze
Wysokość tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć w godzinach dla właściwego 
stanowiska kierowniczego

1. Dyrektor przedszkola 5

2. Dyrektor szkoły podstawowej 5

3. Wicedyrektor szkoły podstawowej, przedszkola 9

§ 3. 1. Tygodniowy wymiar zajęć określony w § 2 dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w zastępstwie.

2. Obniżony wymiar godzin obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
powierzono nauczycielowi funkcję kierowniczą lub zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym 
nauczyciel zaprzestał pełnić funkcję kierowniczą lub zastępstwo.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może zwolnić na czas określony, 
dyrektora szkoły i przedszkola z określonego w § 2 obowiązkowego wymiaru zajęć. 
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§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk. 

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku

Borys Matlak
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