
Uchwała nr IX - 54 / 07
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 21 czerwca 2007 roku

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego, 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych 
nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  przedszkolach  i  szkołach 
prowadzonych przez Gminę Baborów oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dla 
niektórych innych nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 
1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, oraz Nr 170, poz.1218, Nr 220, 
poz.1600 i z 2007 r. Nr 17, poz.95), po uzyskaniu opinii Opolskiego Kuratora Oświaty,

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje: 

§ 1.

W uchwale nr XXI-160/05 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Baborów oraz ustalenia 
tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli, zmienionej uchwałą 
nr XXXII-231/06 z dnia 22 czerwca 2006 roku,
zmianie ulega § 1 ust 2, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 2. Rozmiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zająć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, 
po zastosowaniu zniżek, przedstawia poniższa tabela:

Lp Stanowisko – typ placówki Tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć

1. Dyrektor zespołu szkół 3
2. Wicedyrektor zespołu szkół 7
3. Dyrektor gminnego przedszkola 8
4. Wicedyrektor gminnego przedszkola 12
5. Kierownik  szkoły  filialnej,  Kierownik  świetlicy 

szkolnej 12

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 roku..


