
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 

młodsze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 91d pkt 1 i art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec, liczących powyżej 
8 oddziałów, Dyrektorów szkół zwalnia się od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych. 

2. W przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec, liczących powyżej 
3 oddziałów, Dyrektorów przedszkoli zwalnia się od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec, obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na następujących 
zasadach i do poniższego rozmiaru: 

L. p. Stanowisko kierownicze Liczba oddziałów Tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć 

do 2 oddziałów 12 godzin 1 Dyrektor przedszkola 
3 oddziały 10 godzin 
od 6 - 8 oddziałów 15 godzin 2 Wicedyrektor przedszkola 
9 i więcej oddziałów  10 godzin 

3 Dyrektor szkoły do 8 oddziałów 4 godziny 
od 12-16 oddziałów 9 godzin 4 Wicedyrektor szkoły 
17 i więcej oddziałów 7 godzin 
do 3 oddziałów świetlicy 20 godzin 5 Kierownik świetlicy szkolnej 
4 oddziały świetlicy i więcej 16 godzin 

4. Zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których 
mowa w ust. 1 i 2 oraz zasady udzielania i rozmiar obniżek określone w ust. 3 mają zastosowanie również do 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te 
stanowiska z tym, że obowiązują one tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo. 

§ 2.  

Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych  pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców 
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zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Miejska Mielec, w wymiarze 22 godzin. 

§ 3.  

Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycieli przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec, 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, w wymiarze 22. 

§ 4.  

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLV/454/2018 Rady Miejskiej 
w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych, zmieniona uchwałą Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Mielcu 
z dnia 28 lutego 2019 r. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 6.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty i Kultury. 

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r. 

   

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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