
 

 

UCHWAŁA NR LXII/1592/14 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 4 września 2014 r. 

zmieniająca uchwałę nr VIII/137/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia zasad rozliczenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest 

różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, obowiązujących w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, z późn. zm.
1)

), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.
2)

) w związku z art. 5 ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.
3)

), art. 42 ust. 6  

i ust. 7 pkt 2, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) 

oraz § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek 

doskonalenia nauczycieli (Dz. U z 2014 r. poz. 1041), Rada  Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VIII/137/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia 

zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan 

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin i nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych 

oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na 

odległość, obowiązujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 2013 r. poz.4429 oraz z 2014 r. poz. 2554): 

1) w § 2 uchyla się ust. 3, 

2) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. W danym roku szkolnym na wniosek dyrektora uzasadniony 

warunkami i organizacją pracy, można ustalić inną, niż w ust. 1, obniżkę tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia: 

M. Zawartko 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r.  

poz. 379 i 1072. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r.  

poz. 379 i 1072. 
3) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,  

poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,  poz. 1400  

i Nr 249,  poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz.  273,  

Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, 

Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,  

Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz.  991, 

z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r.  

poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 827 i 1317 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642 i 811. 
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