
PĄekt
UCHWAŁA NR xi,viili lżol8

RADY GMINY TARNOW OPOLSKI

z dnia 12 września 20l"8 r.

w przedmiocie zmiany uchwaĘ nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kłvietnia

201C roku w sprawie zasad udzieiania i rozmiaru zniżek w reaiizacji Ęgodniowego, obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć nauczycielio którym powierzono stanowiska kierownicze orul ustalenia

tygooniowego obowią"kowego wymiaru zajęć pedagogów,logopedów, psychologów i nauczycieli

reati".rjących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŻnym ĘgodniowYm
obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.TJ.

zżOI1i.por.994zezm.),art.ł2rr.t.6 i 7 pi<t2 i 3 usrawy zdniaż6stycnia i982 r. - KartanauczYcieia(tekst

jednolity.: Dz, U. z 2017 r. poz.1189 ze zm,) oraz art.76 ust. żZlit. d ustawy z dniaŻ7 PaŹdziernika 2017 r. -

o finansowaniu zadańoświatowych (Dz. TJ. z ż0I7 r. poz. ż203), po uzyskaniu opinii związków zawodowYch,

Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. w uchwale nr XLIV/341i2018 Rady Gminy Tarnów opolski z dnla 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad

ud"i.l*iu i rozmiaru miżęk w realizacji Ęgodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęó nauczYcieli,

którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wYmiaru zajęĆ

pedagogbw, logopedów, psychologow i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiąz&owym wymiarze godzin, dokonuje się zmianY § 1

i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

,r§ 1. 1. W zalężności od wielkości i typu placówki oraz od warunkÓ\ry pracy, z zastzęŻęniem ust. 2,

Ó}rektorowl i wicedyrektorowi, zatrudnionym w przedszkolu lub szkole, dla których organem ProwadzącYm
jest Gmina Tarnow opolski obniż się tygodniowy obowiązJ<owy wymiar godzin do wYmiaru okreŚlonego

w poniźszej tabeli:

Lp. stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

l

Dyrektor przedszkola liczącego :

1 oddział l6

2 oddziaĘ lż

3 i więcej oddziałów 6

2.

Dyrektor szkoĘ licącej..

do 8 oddziałow l0

co najmniej 9 oddziałów 1

3.

Wicedyrektor

w szkole licącej co najmniej 12 oddziałow 8



2, DYreklora Publicznego Gimnazjum w Tarnowię Opolskim zwa|ania się w całości z obowiązku realizacji
Ęgodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.''

§ 2. wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Tarnów opolski.

§ 3, Uchwała wchodzi w Ęcie Po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowyn Wojewódźwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


