UCHWAŁA NR 43/VII/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej oraz pełniącego inne
stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967) Rada Miejska w Praszce, uchwala co następuje:
§ 1.
Dyrektorowi i wicedyrektorowi placówki oświatowej prowadzonej przez gminę Praszka oraz
nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w takiej placówce obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w taki sposób, że wymiar godzin zajęć pozostałych po tym obniżeniu
określa następująca tabela w zależności od wielkości i typu placówki:
Lp.

Stanowisko kierownicze – funkcja

Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie
liczącego:
- 1-2 oddziały

14 godzin

- 3-4 oddziały

12 godzin

- 5 i więcej oddziałów

8 godzin

2.

Wicedyrektor przedszkola czynnego
dziennie liczącego 6 i więcej oddziałów

5 godzin 14 godzin

3.

Dyrektor przedszkola czynnego powyżej 5 godzin
dziennie liczącego:
- 1-2 oddziały
- 3-4 oddziałów
- 5 i więcej oddziałów

12 godzin
8 godzin
6 godzin

4.

Wicedyrektor przedszkola czynnego powyżej 12 godzin
5 godzin dziennie liczącego 6 i więcej oddziałów

5.

Dyrektor szkoły podstawowej, zespołu szkolnoprzedszkolnego lub Zespołu Placówek Specjalnych
liczących:
- do 4 oddziałów
- 5-6 oddziałów
- 7-8 oddziałów
- 9-10 oddziałów
- 11-16 oddziałów
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11 godzin
9 godzin
8 godzin
5 godzin
4 godziny
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- 17 i więcej oddziałów
6.

Wicedyrektor
szkoły
podstawowej,
szkonoszkolno-przedszkolnego
lub
Placówek Specjalnych liczących:

3 godziny
zespołu
Zespołu
9 godzin

- 12-16 oddziałów

7 godzin

- 17 i więcej oddziałów
7.

Kierownikowi świetlicy:
- od 25 do 80 wychowanków

20 godzin

- powyżej 80 wychowanków

18 godzin
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr 286/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej oraz pełniącego inne stanowisko
kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie dnia
1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady
Bogusław Łazik
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