
Projekt

z dnia  11 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze 

w publicznych szkołach (zespołach) i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Orzesze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art.42 ust.6 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn.zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska 
kierownicze w szkołach (zespołach) oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Orzesze w sposób określony w ust.2.

2. Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć okreslonych w art. 42 ust.3 ustawy 
Karty Nauczyciela w określonym poniżej wymiarze:

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar zajęć

1. Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:
- do 9 oddziałów
- od 10 do 11 oddziałów
- od 12 do 16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów

8
6
5
3

2. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, 
liczącego:
- do 2 oddziałów
- 3 oddziały
- 4 oddziały
- 5 oddziałów
- 6 i więcej oddziałów

12
10
8
7
6

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowa obniżka godzin 
zajęć

1. Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:
- do 11 oddziałów
- od 12 do 14 oddziałów
- od 15 do 16 oddziałów
- 17 oddziałów i więcej

1
3
6
9

3. Obniżony wymiar godzin, o którym mowa w ust.2 dotyczy również nauczyciela, który 
obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze.
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4. Ustalony zgodnie z ust.3 tygodniowy wymiar zajęć obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zlecono zastępstwo.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XLVI/345/02 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 23 sierpnia 2002r. 
w sprawie zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielowi pełniącemu 
inne stanowisko kierownicze w szkole.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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