
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/244/18 

RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/193/13 Rady Miasta Dynów z dnia 30 kwietnia 2013 roku 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów  

oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć. 

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

z 2018r., poz. 994) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j.Dz. U 

z 2018r, poz. 967) Rada Miasta Dynów uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/193/13 Rady Miasta Dynów z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie 

szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku 

realizacji tych zajęć w § 1 ust.1otrzymuje brzmienie:"§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono wskazane 

niżej stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach publicznych, przedszkolach publicznych każdego typu 

prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów obniża się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 967) do ustalonego niżej w godzinach tygodniowego 

wymiaru zajęć: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęć 

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego: 

- do 3 oddziałów 

- 4-5 oddziałów 

- 6-8 oddziałów 

- 9 i więcej oddziałów 

12 

10 

8 

6 

2. Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej: 

- 4-8 oddziałów 

- 9-11 oddziałów 

- 12-15 oddziałów 

- powyżej 15 oddziałów 

Wicedyrektor szkoły każdego typu od 12 oddziałów 

9 

7 

6 

5 

pensum o 4 godz. większe niż 

dyrektor danej szkoły 

" 

§ 2. W pozostałej części w/w uchwała pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów oraz dyrektorom szkół i przedszkola. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 lipca 2018 r.

Poz. 3110



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

mgr Ewa Hadam 
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