
Projekt

z dnia  5 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 208/XIV/2015 z dnia 22.10.2015 r. w sprawie udzielania i rozmiaru 
zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych 

nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, 
logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik

Działając na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 42 ust. 6, ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz 
związki zawodowe działające w oświacie

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Rybnika nr 208/XIV/2015 z dnia 22.10.2015 r. wprowadza się w § 1 następujące 
zmiany:

1) Dotychczasowa treść paragrafu pierwszego będzie stanowić ustęp 1,

2) Dodaje się ustęp 2 o następującej treści:

"2. Tygodniowy wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, przysługuje nauczycielom i wicedyrektorom, 
których wyznaczono do pełnienia obowiązków w zastępstwie dyrektora w sytuacji określonej w art. 39 
ust. 7 ustawy o systemie oświaty, z tym że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi lub wicedyrektorowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, 
w którym przestaje  pełnić to zastępstwo.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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