
UCHWAŁA NR 463/L/2018
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH

z dnia 20 czerwca 2018 roku

W sprawie : tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), w związku z art. 76 pkt 22 lit. d) ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), Rada Miejska 
w Myślenicach uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Przedszkolach, Szkołach Podstawowych 
oraz w Zespołach Placówek Oświatowych, obniża się obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między 
obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć  a wymiarem określonym w tabeli stanowiącej 
załącznik nr 1.

§ 2. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli poniżej wynosi:

lp stanowisko tygodniowy obowiązkowy wymiar 
zajęć w godzinach

1 Pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, 22
2 Doradca zawodowy 22

§ 3. Dodatkowe stanowiska wicedyrektorów mogą być tworzone w szkołach, które liczą co najmniej 
24 oddziały.

§ 4. 

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, odnosi się również do nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że 
obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono 
nauczycielowi zastępstwo.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 404/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 kwietnia 2014 r. 
w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów (Dz. U. Woj. 
Małopolskiego z 2014 r. poz. 2677),  zmieniona uchwałą Nr 89/XIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach 
z dnia 25 sierpnia 2015 r.  w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk 
wicedyrektorów (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 5141).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Tomasz Wójtowicz
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Załącznik do Uchwały Nr 463/L/2018
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 20 czerwca 2018 r.

lp stanowisko kierownicze tygodniowy wymiar zajęć (godzin)
1 Dyrektor Przedszkola Samorządowego czynnego 5 godzin dziennie, 

liczącego:
a) do 2 oddziałów 12
b) 3 oddziały 10
c) od 4 do 5 oddziałów 8
d) od 6 i więcej oddziałów 6

2 Dyrektor: Szkoły Podstawowej, Zespołu Placówek Oświatowych:
a) do 5 oddziałów 12
b) od 6 do 8 oddziałów 8
c) od 9 do 15 oddziałów 5
d) od 16 i więcej oddziałów 3

3 Wicedyrektor: Szkoły Podstawowej, Zespołu Placówek Oświatowych:
a) od 12 oddziałów do 15 oddziałów 12
b) od 16 i więcej oddziałów 9
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