
 

 

UCHWAŁA NR XLII/262/2018 

RADY MIASTA IMIELIN 

z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad 

udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Imielin 

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

z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 3 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 , z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii 

związków zawodowych 

Rada Miasta Imielin 

uchwala: 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42  

ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.), 

zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się według następujących norm: 

Lp. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar 

godzin 

1. Pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny 22 

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono wskazane niżej stanowiska kierownicze w przedszkolu  

i szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Imielin, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar  

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 – Karta Nauczyciela  

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) w sposób następujący: 

Lp. Stanowisko kierownicze – typ i rodzaj szkoły Tygodniowy wymiar zajęć 

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie  

liczącego: 

· do 8 oddziałów 

· 9 oddziałów i więcej 

 

 

4 godziny zajęć 

2 godziny zajęć 

2. Dyrektor szkoły liczącej: 

· do 16 oddziałów 

· 17 oddziałów i więcej 

 

4 godziny zajęć 

2 godziny zajęć 

3. Wicedyrektor każdego typu szkoły 8 godzin zajęć 

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

kierownicze w zastępstwie. 
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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. 1. Zwolnienia dyrektorów szkół i przedszkoli z obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego 

wymiaru godzin dokonuje Burmistrz Miasta. 

2. W celu uzyskania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 dyrektor składa pisemny wniosek wraz 

z uzasadnieniem. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/79/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno- 

opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu 

i szkołach prowadzonych przez miasto Imielin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

dla pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą 

od dnia 01 września 2018 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Imielin 

 

 

Tomasz Lamik 
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