
 

 

UCHWAŁA NR VII/131/19 

RADY MIASTA TYCHY 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/775/18 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, 

Kultury i Sportu oraz organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/775/18 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących 

funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy, wprowadza się następujące 

zmiany w § 4: 

1) dotychczasową treść określa się jako ust. 1, 

2) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy, pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6 – letnie i młodsze, wynosi 22 godziny”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

w dniu 1 września 2019 r. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 

 

 

Barbara Konieczna 
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