
 

 

UCHWAŁA NR XVII/144/2020 

RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 7 maja 2020 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowisko kierownicze, obowiązujących w przedszkolach i szkołach, dla których 

Gmina Rudnik jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 lit. b i c, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2019 r. poz. 730 z późn. zm.) po  zaopiniowaniu przez związki zawodowe 

Rada Gminy w Rudniku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli  nie wymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

i szkołach prowadzonych przez Gminę Rudnik zgodnie z poniższą tabelą: 

L.p. stanowisko tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

1. pedagog 22 

2. psycholog 22 

3. logopeda 22 

4. doradca zawodowy 22 

5. terapeuta pedagogiczny 22 

6. nauczyciel przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych, pracujący z grupami 

obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze 

 

25 

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora w  szkole, przedszkolu lub 

zespole szkolno-przedszkolnym obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 6 ustawy, zgodnie z poniższą tabelą: 

L.p. stanowisko ilość oddziałów tygodniowa obniżka wymiaru 

godzin 

1. dyrektor przedszkola do 2 8 

2. dyrektor przedszkola 3 i więcej 12 

3. dyrektor szkoły, zespołu do 8 12 

4. dyrektor szkoły, zespołu 9 i więcej 13 

5. wicedyrektor przedszkola  2 

6. wicedyrektor szkoły, zespołu  6 
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§ 3. Traci moc Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 

Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Rudnik oraz Uchwała nr XV/101/2016 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie Gminy Rudnik. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 5. Uchwałę ogłasza sie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Ireneusz Jaśkowski 
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