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UCHWAŁA NR 574/XLIX/2018
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), art. 76 pkt 22 lit. d oraz art. 147 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), w związku z art. 42 ust. 6, 7 pkt 2, 3 i 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) Rada
Miasta Gorlice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w liczbie godzin stanowiących różnicę między obowiązującym nauczycieli
tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem zajęć określonym w poniższej tabeli:
Lp.

Stanowisko kierownicze

1

Dyrektor zespołu szkół liczącego:
do 16 oddziałów
od 17 oddziałów
Wicedyrektor zespołu szkół liczącego:
do 16 oddziałów
od 17 oddziałów
Kierownik przedszkola w zespole szkół liczącego:
1-3 oddziałów
4-5 oddziałów
6 i więcej oddziałów
Dyrektor przedszkola liczącego:
2 oddziały
3-4 oddziały

2
3

4

Obowiązujący tygodniowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych

5
3
11
8
14
12
9
12
8

2. Tygodniowy wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się również do nauczyciela, który
obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.
§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Miasto Gorlice na 22 godziny.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr 465/XLIX/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie
określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Gorlice
zmieniona Uchwałą Nr 326/XXXV/2009 z dnia 19 marca 2009 r., Nr 354/XXXIX/2009 z dnia 18 czerwca
2009 r. i Nr 106/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2018 r.
Przewodniczacy Rady Miasta Gorlice
Krzysztof Wroński

