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Poz. 4220
UCHWAŁA NR XL/458/18
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały NR XXVII/327/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie zasad udzielania i wysokości obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w jednostkach organizacyjnych gminy Szczucin działających w zakresie oświaty, zasad zwalniania od
obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy
zawodowego.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U.2017.1875 z późn.zm.) oraz art.42 ust.7 pkt 3, w związku z art.91d ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r.-Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U.2017.1189 z późn.zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii ZNP, Rada
Miejska w Szczucinie uchwala co następuje:
§ 1. 1. W uchwale NR XXVII/327/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie
zasad udzielania i wysokości obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom,
wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach
organizacyjnych gminy Szczucin działających w zakresie oświaty, zasad zwalniania od obowiązku realizacji
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, wprowadza się następujące
zmiany:
1) w przedmiocie uchwały dodaje się stanowisko terapeuty pedagogicznego.
2) § 3. zmienianej uchwały o brzmieniu:"Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli
na stanowiskach podanych w tabeli poniżej, określa się następująco:
poz.
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pedagog szkolny
szkolny doradca zawodowy

tygodniowa liczba godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć
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otrzymuje nowe brzmienie: "Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli na
stanowiskach podanych w tabeli poniżej, określa się następująco:
poz.

stanowisko

tygodniowa liczba godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

1
2
3
4
5

–2–

Poz. 4220
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3) Pozostałe zapisy zmienianej uchwały pozostają bez zmian.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczucina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Beker

