
 

 

UCHWAŁA NR 328/LXII/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI 

z dnia 26 września 2018 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze, a także nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie 

w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz zespołach szkolno – przedszkolnych, dla których  

Gmina Blachownia jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3, art. 91d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 t.j.) w związku z art. 147  

pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)  

po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 

Rada Miejska w Blachowni 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze 

w przedszkolach, szkołach i zespołach szkolno – przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina 

Blachownia, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela do wymiaru 

określonego w poniższej tabeli:  

Lp. Stanowiska kierownicze 

Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych 

1. 

Dyrektor przedszkola czynnego powyżej 5 godzin dziennie 

liczącego: 

1) 2 oddziały 

2) 3 oddziały 

3) 4 – 5 oddziałów 

4) 6 i więcej 

12 

10 

8 

6 

2. 

Dyrektor szkoły (zespołu szkolno - przedszkolnego) każdego typu, 

liczącej: 

1) 6 – 8 oddziałów 

2) 9 – 12 oddziałów 

3) 13 – 14 oddziałów 

4) 15 - oddziałów i więcej 

6 

5 

4 

3 
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3. 

Wicedyrektor szkoły, przedszkola (zespołu  

szkolno - przedszkolnego) 

każdego typu liczącej 

1) 6 – 8 oddziałów 

2) 9 – 12 oddziałów 

3) 13 – 14 oddziałów 

4) 15 oddziałów i więcej 

12 

10 

8 

7 

4. 

Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem 

od 71 do 100 wychowanków 

od 100 do 120 wychowanków 

powyżej 120 

20 

16 

11 

§ 2. 1. Ustalony w § 1 tygodniowy wymiar obniżki godzin odnosi się również do nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje  

on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi 

zastępstwo. 

2. Wymiar zajęć określony w § 1 przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia funkcji kierowniczych od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, 

w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to zastępstwo. 

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w wysokości 22 godzin tygodniowo dla 

nauczycieli: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr 312/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 26 czerwca 2018 roku  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, 

a także nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w przedszkolach, szkołach 

podstawowych oraz zespołach szkolno – przedszkolnych, dla których Gmina Blachownia jest organem 

prowadzącym 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni 

 

 

Paweł Hreczański 
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