UCHWAŁA NR XXIV/248/04
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 14 grudnia 2004 r.
w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniŜek dyrektorom i wicedyrektorom oraz
nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz ustalenia

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów,

psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia

związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Słubice

Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91 d ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 118 poz. 1112 z 2003 r.
ze zmianami), uchwala się co następuje:
§1
1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami przez

nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć według następujących norm:

a) dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i kierownik Ŝłobko-przedszkola:
Stanowisko, typ placówki

Liczba oddziałów

Tygodniowa liczba godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć

Dyrektor przedszkola/
kierownik Ŝłobko-przedszkola
Dyrektor szkoły podstawowej

Dyrektor gimnazjum

do 3
4-6
7 i więcej
do 4
5-8
9-16
17 i więcej
do 6
7-12
13 i więcej

10
8
5
12
8
5
3
7
5
3

b) wicedyrektor przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum – tygodniowa liczba godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć o 4 godziny większa niŜ dyrektora przedszkola, szkoły
podstawowej lub gimnazjum o tej samej liczbie oddziałów,
c) kierownik świetlicy szkolnej:

- 20 godzin zajęć tygodniowo – o liczbie grup wychowawczych do 6,

- 14 godzin zajęć tygodniowo – o liczbie grup wychowawczych większej niŜ 6,

d) pedagog, psycholog, logopeda i doradca zawodowy – po 25 godzin zajęć tygodniowo.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 14 lutego 2005 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubuskiego.

