
 

 

UCHWAŁA NR XI/93/2015 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH 

z dnia 1 października 2015 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/280/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w sprawie 
określenia zasad udzielania oraz rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru 

godzin nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz pedagogów szkolnych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne. 

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

poz. 594 ze zm.) i art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 w związku z art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala co następuje: 

§ 1. W § 1 uchwały Nr  XXXIV/280/2013  Rady  Miejskiej w Świątnikach  Górnych z dnia  27.06.2013 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego 

wymiaru godzin nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz pedagogów  szkolnych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2.Dyrektorowi szkoły muzycznej oraz kierownikowi sekcji w szkole muzycznej, a także nauczycielowi , 

który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela , któremu powierzono stanowisko kierownicze 

w szkole muzycznej, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych określonych przepisem art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela, do wysokości określonej w tabeli: 

Lp. Stanowisko Tygodniowy wymiar godzin 

1. Dyrektor szkoły muzycznej liczącej:   

  Do 130 uczniów 8 godz. 

  Powyżej 130 uczniów 4 godz. 

2. Kierownik sekcji liczącej:   

  Od 6 do 12 nauczycieli 14 godz. 

  Powyżej 12 nauczycieli 12 godz. 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady 

 

 

Waldemar Pawłowski 
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