
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/654/18 

RADY MIASTA KNURÓW 

z dnia 23 maja 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/81/11 Rady Miasta Knurów z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad 

udzielania, rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

dyrektora lub wicedyrektora, a także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w zastępstwie 

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, określenia przypadków, w których 

nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy 

wymiar zajęć oraz warunków i trybu obniżenia, oraz zasad tworzenia stanowiska drugiego 

wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę Knurów 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2, art. 42a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 76 pkt 22 

lit. c ustawy z dnia 27 października 2017 r. – o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), 

na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów 

uchwala: 

§ 1. W uchwale nr VI/81/11 Rady Miasta Knurów z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania, 

rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, 

a także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko dyrektora, określenia przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze 

zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć oraz warunków i trybu obniżenia, oraz zasad 

tworzenia stanowiska drugiego wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę Knurów wprowadzić 

następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 skreśla się § 4. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.  

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Tomasz Rzepa 
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