Uchwała Nr XLIV/494/2009
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie: zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym
stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowego Sącza
działających w zakresie oświaty oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r., o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz
art. 42 ust. 7 pkt. 2, art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta
Nowego Sącza, uchwala co następuje:
§1
1. Uchwała reguluje zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów
oraz nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze w publicznych
przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych, placówkach oświatowo wychowawczych, placówkach opiekuńczo - wychowawczych zwanych dalej szkołami
i placówkami określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówka obniża
się, z dniem powierzenia funkcji, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela
tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w tabeli:
L.p. Stanowisko kierownicze
1.

2.

Dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie
liczącego:
- 1 oddział,
- 2 oddziały,
- 3 i więcej oddziałów.
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie
liczącego:
- 1 oddział,
- 2 oddziały,
- 3 oddziały,
- 4 - 5 oddziałów,
- 6 i więcej oddziałów.

Tygodniowy wymiar
zajęć
22
20
18
14
12
10
8
6

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Wicedyrektor przedszkola liczącego:
- 4 - 5 oddziałów,
- 6 i więcej oddziałów.
Dyrektor zespołu przedszkoli liczącego:
- do 5 oddziałów,
- 6 i więcej oddziałów.
Wicedyrektor zespołu przedszkoli liczącego:
- do 5 oddziałów,
- 6 i więcej oddziałów.
Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:
- do 8 oddziałów,
- 9 - 16 oddziałów,
- 17 i więcej oddziałów.
Wicedyrektor szkoły (zespołu) o liczbie:
- 12 - 16 oddziałów,
- 17 i więcej oddziałów.
Dyrektor centrum kształcenia praktycznego, ośrodka
dokształcania i doskonalenia zawodowego (zespołu).
Wicedyrektor centrum kształcenia praktycznego, ośrodka
dokształcania i doskonalenia zawodowego (zespołu).
Kierownik warsztatu szkolnego (laboratorium), szkolenia
praktycznego we wszystkich typach szkół, kierownik
warsztatów przy centrum kształcenia praktycznego.
Kierownik do spraw kształcenia zawodowego w ośrodku
dokształcania i doskonalenia zawodowego, zastępca
kierownika warsztatu szkolnego (laboratorium), szkolenia
praktycznego we wszystkich typach szkół, centrum
kształcenia praktycznego.
Kierownik pracowni (laboratorium) lub innej równorzędnej
jednostki organizacyjnej centrum kształcenia praktycznego,
zastępca kierownika do spraw kształcenia zawodowego
w ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego.
Dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Wicedyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego.
Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego liczącego od 71 do 250 wychowanków.
Kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym liczącego powyżej 70 wychowanków.
Kierownik internatu liczącego:
- do 140 wychowanków,
- od 141 do 200 wychowanków.
Dyrektor pałacu młodzieży, międzyszkolnego ośrodka
gimnastyki korekcyjnej, międzyszkolnego ośrodka
sportowego, zespołu placówek oświatowo-wychowawczych.
Wicedyrektor pałacu młodzieży.
Kierownik działu w pałacu młodzieży.
Kierownik pracowni w pałacu młodzieży.
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3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ustępem 2 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 nauczycielom zastępstwo.
§2
Rada Miasta Nowego Sącza w ramach posiadanych środków finansowych może
w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły lub placówki od obowiązku
realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły lub placówki powodują znaczne
zwiększenie zadań dyrektora. Rada Miasta może zwolnić w części od realizacji tygodniowego
wymiaru godzin zajęć dyrektora jednooddziałowego przedszkola.
§3
Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach mogą realizować
godziny ponadwymiarowe, jeżeli ze szkolnego planu nauczania przedmiotu wynika potrzeba
przydzielenia większej liczby godzin niż określona w § 1 ust. 2.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§5
Traci moc uchwała nr X/93/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003 r.,
w sprawie zasad i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze
w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowego Sącza działających w zakresie oświaty oraz
zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r., i ma zastosowanie do organizacji
nauczania, wychowania i opieki w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto
Nowy Sącz.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

