UCHWAŁA NR XXXIV/253/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie
określenia: rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów,
wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej;
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów; zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin nauczania, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską
Kościerzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446),) oraz art. 42 ust. 6 i 7, art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela ( Dz. U. 2014 poz. 191 ze zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta
Kościerzyna uchwala, co nastepuje:
§ 1. Uchyla się dotychczasową treść § 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXV/178/12 Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia: rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce
oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów; zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin nauczania, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską
Kościerzyna i nadaje się opisanemu załącznikowi nową jednolitą treść zgodnie z brzmieniem określonym w
załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi miasta Kościerzyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązująca od 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Teresa Preis
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/253/16 Rady Miasta
Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2016 r.
Rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz
nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole lub placówce

§ 2. Tygodniowy wymiar zajęć po uwzględnieniu zniżki ustala się w wymiarze:
Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa szkoły/przedszkola
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Zespół Szkół Publicznych nr 1
Zespół Szkół Publicznych nr 2
Przedszkole nr 7
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 Karty Nauczyciela dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi
pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia
się ich od obowiązku realizacji zajęć. Zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz przyznawanie zwolnienia od
obowiązku realizacji zajęć określa organ prowadzący szkołę lub placówkę.
W związku z podjętymi przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałami:
1. Nr XXII/162/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przekształcenia
oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Kościerzynie i utworzenia Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego,
2. Nr XXII/163/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przekształcenia
oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kościerzynie i utworzenia Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego,
3. Nr XXII/164/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przekształcenia
oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Kościerzynie i utworzenia Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego,
4. Nr XXIII/185/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyłączenia
Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Kościerzynie, ul. Szkolna 2, 83-400 Kościerzyna z Zespołu
Szkół Publicznych Nr 2 w Kościerzynie, ul. Szkolna 1, 83-400 Kościerzyna,
5. Nr XXVI/211/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej pod nazwą „Przedszkole nr 7 w Kościerzynie,
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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