UCHWAŁA Nr XLVI/356/2010
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały
Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz.1241) oraz art. 42 ust. 7 i ust. 7a w związku z przepisem art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.
674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, Dz. U. z 2007r. Nr 17 poz. 95, Nr 80,
poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,Nr 191, poz. 1369
i Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; oraz z 2009r. Nr
1, poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219
poz.1706) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Uchylić w całości uchwałę Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 kwietnia
2010 r. nr XLV/33312010 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki z
dnia 22 października 2009 r. nr XXXVIII/280/2009 w sprawie zasad udzielania obniżek
godzin i zwolnień nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, a także zasad ewidencjonowania
w szkołach innych zajęć i czynności wykonywanych przez nauczycieli w ramach maksymalnie
czterdziestogodzinnego wymiaru czasu pracy.
§ 2. W uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 października 2009 r. nr
XXXVIII/280/2009 w sprawie zasad udzielania obniżek godzin i zwolnień nauczycielom
pełniącym funkcje kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego, a także zasad ewidencjonowania w szkołach innych
zajęć i czynności wykonywanych przez nauczycieli w ramach maksymalnie
czterdziestogodzinnego wymiaru czasu pracy wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 2 w Tabeli w pkt 1 ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
-

zajęć dla dyrektorów w następujący sposób:
Dyrektor szkoły liczącej:
do 6 oddziałów – 7;
7-12 oddziałów – 5;
13-19 oddziałów – 3;
więcej niż 20 oddziałów – 1.

b) w § 2 w Tabeli ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla
Wicedyrektora ds. przedszkolnych w liczbie 12 poprzez dodanie po pkt 2 pkt
2a „Wicedyrektor ds. przedszkolnych – tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć: 12”.

c) uchyla się w całości § 3.
d) w związku z uchyleniem § 3 dokonuje się odpowiedniej zmainy numeracji
kolejnych paragrafów
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

