
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/570/2018 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 

i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 

z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” 

Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 

w Jaworznie, po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 

26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, 

poz. 3002) 

Rada Miejska w Jaworznie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy - Karta 

Nauczyciela. 

§ 2. Obniża się wymiar godzin, o którym mowa w § 1 o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między 

obowiązującym danego nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w § 3 i § 4 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustala się, dla nauczycieli, o których mowa w § 1, w zależności od typu oraz wielkości danej 

oświatowej jednostki organizacyjnej obowiązujące ich tygodniowe wymiary godzin zajęć w wysokości 

określonej w poniższej tabeli: 

L.p. Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba 

godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć 

1. Dyrektor przedszkola 6 

2. Dyrektor szkoły podstawowej i zespołu szkolno-przedszkolnego: 
1) do 16 oddziałów; 
2) 17 i więcej oddziałów 

 

4 

3 

3. Dyrektorzy pozostałych szkół i zespołów tych szkół, Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
3 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Poz. 2300



4. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego 4 

5. Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego 3 

6. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 3 

7. Kierownik w Młodzieżowym Domu Kultury 10 

8. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 6 

9. Kierownik internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego 10 

10. Kierownik praktyk zawodowych 8 

11. Kierownik sekcji fortepianu liczącej: 
1) od 6 do 12 nauczycieli 
2) ponad 12 nauczycieli 

 

14 

12 

12. Kierownik sekcji instrumentów smyczkowych i szarpanych liczącej: 
1) od 6 do 12 nauczycieli 
2) ponad 12 nauczycieli 

 

14 

12 

13. Kierownik sekcji instrumentów dętych, perkusji i akordeonu liczącej: 
1) od 6 do 12 nauczycieli, 
2) ponad 12 nauczycieli 

 

14 

12 

§ 4. Tygodniowy wymiar zajęć obowiązujący wicedyrektora danej jednostki oświatowej jest o 4 godziny 

wyższy od wymiaru ustalonego dla jej dyrektora. 

§ 5. W przypadku powierzenia nauczycielowi stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska 

kierowniczego, również w zastępstwie, w ciągu roku szkolnego obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin 

przysługuje od pierwszego dnia miesiąca w przypadku powierzenia stanowiska z tym dniem lub pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stanowisko powierzono. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXII/127/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2007 r. 

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

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy - 

Karta Nauczyciela. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie 

 

 

Wiesław Więckowski 
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