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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXII/345/20 Rady Miasta Białystok z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli, pełniących inne stanowiska 
kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Miasto Białystok. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/345/20 Rady Miasta Białystok z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli, pełniących inne stanowiska 
kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Miasto Białystok (Dz. Urz. Woj. 
Podlaskiego z 2020 r. poz. 1396) wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się poz. 22 w brzmieniu: 

22. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych  6 godzin 

2) dodaje się poz. 23 w brzmieniu: 

23. Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych  10 godzin 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

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

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

Id: DFFAD51D-4A30-4FE5-B638-EB6000C48C48. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała ma na celu określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla

dyrektora i wicedyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, dla którego organem

prowadzącym jest Miasto Białystok.

Obecnie obowiązuje uchwała Nr XXII/345/20 Rady Miasta Białystok z dnia 4 marca 2020 r. w

sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli, pełniących

inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Miasto

Białystok.(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1396).

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/396/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 r. w

sprawie założenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020

r. poz. 2965) z dniem 1 września 2020 r. powstał Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku. W

skład zespołu wchodzą: Bursa Szkolna w Białymstoku oraz Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w

Białymstoku. W związku z powyższym wystąpiła konieczność uchwalenia powyższego aktu prawnego w

celu ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi oraz wicedyrektorowi

Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku.

Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 września 2020 r.
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