UCHWAŁA NR 373/XXI/2016
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 173/X/2015 Rady Miasta Płocka w sprawie określenia zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, dyrektorom, wicedyrektorom
oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto Płock oraz zasad zwalniania z realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.
poz. 446), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814), art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2015r. poz. 2156, Dz.U. z 2016 poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668, poz. 1010) w związku z art. 42
ust. 7 pkt 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz.
191, poz. 1198, Dz.U. z 2015 r. poz. 357, poz. 1268, poz. 1418, Dz.U. z 2016 r. poz. 668) Rada Miasta Płocka
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 173/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku w
sprawie ustalenia obniżonego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom
pełniącym inne stanowiska kierownicze, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Miasto Płock oraz zasad zwalniania z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, w tabeli,
wprowadza się następujące zmiany:
1. uchyla się treść pkt 20 - 26;
2. dodaje się pkt 20-25 w następującym brzmieniu:
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kierownik w Centrum Terapeutyczno –
Rehabilitacyjnym w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym Nr 2
Dyrektor bursy
Wicedyrektor bursy
Dyrektor placówki wychowania pozaszkolnego
Wicedyrektor placówki wychowania
pozaszkolnego
Kierownik działu placówki wychowania
pozaszkolnego

10
7
9
6
10
12

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.

w

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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