
UCHWAŁA  Nr XXXVII / 207 / 2013
Rady Gminy Szczytniki

z dnia 15 listopada 2013 r.
                  

w  sprawie: zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  tygodniowego  obowiązkowego  
wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  dla  nauczycieli,  
którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  oraz  zasad  określania  tygodniowego  
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla  
nauczycieli  realizujących  w ramach stosunku  pracy obowiązki  określone  dla  stanowisk  
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach dla  
których organem prowadzącym jest gmina Szczytniki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2013r.  poz. 594 z późn. zm.) art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku 
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 
674 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały:
1. Zasady udzielania i rozmiar obniżek  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 
ust. 6 ustawy -  Karta Nauczyciela oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji tych  
zajęć,

2. Tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  nauczycieli  szkół  i  przedszkoli  nie 
wymienionych  w  art.  42  ust.  3  ustawy  –  Karta  Nauczyciela,  nauczycieli  realizujących 
w  ramach  stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla  stanowisk  o  różnym  tygodniowym 
obowiązkowym  wymiarze  godzin,  pedagogów,  psychologów,  logopedów,  doradców 
zawodowych.

§ 2. Tracą moc:
1. Uchwała Nr XXXVII(169)2010 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie:  

zasad udzielania  i  rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć 
dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  dla  nauczycieli,  którym  powierzono 
stanowiska kierownicze  w szkołach, przedszkolach,  dla których organem prowadzącym jest 
gmina Szczytniki.

2. Uchwała  Nr  VII(26)2011  Rady Gminy Szczytniki  z  dnia  29  kwietnia  2011r.  zmieniająca 
uchwałę  w  sprawie:  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  tygodniowego  obowiązkowego 
wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych   i  opiekuńczych  dla  nauczycieli,  
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Szczytniki.
.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki.

§ 4.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik 
do Uchwały Nr XXXVII/207/2013
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 15 listopada 2013 r.

§  1.  Zasady  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, o których 
mowa w art.  42  ust.  6  ustawy -  Karta  Nauczyciela  oraz  przyznawanie  zwolnień  od 
obowiązku realizacji tych zajęć,

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach      
prowadzonych  przez  Gminę  Szczytniki, obniża  się  tygodniowy, obowiązkowy  wymiar 
godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, określonych w art. 42, ust. 
3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 
674 z poźn. zm.),  o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę pomiędzy obowiązującym  
nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w poniższej tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze
Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad  5 godzin dziennie 
liczącego:

-  jeden oddział
-  dwa oddziały 
-  trzy oddziały

15 godzin
14 godzin
10 godzin

2. Dyrektor szkoły każdego typu  (szkoła podstawowa, gimnazjum, 
zespół szkół) łącznie z oddziałem przedszkolnym, liczącej:
     -  do pięciu oddziałów
     -  sześć – osiem oddziałów
     -  dziewięć i więcej oddziałów

  8 godzin
  7 godzin
  5 godzin

3. Wicedyrektor szkoły każdego typu  o 4 godziny więcej od 
dyrektora.

-

2. Wymiar  godzin  zajęć  określony zgodnie  z  ust.  1  odnosi  się  również  do  nauczycieli  
zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli,  którym powierzono te  
stanowiska  z  tym,  że  obowiązuje  on  tych  nauczycieli  od  pierwszego  dnia  miesiąca  
następującego  po  miesiącu,  w  którym  zlecono  nauczycielowi  zastępstwo,  a  jeżeli  
powierzenie nastąpiło z dniem pierwszego dnia miesiąca, od tego dnia.

3. Ustęp  2  stosuje  się  odpowiednio do wicedyrektora bądź innego nauczyciela danej szkoły, 
któremu  Wójt  powierzył  pełnienie  obowiązków  dyrektora  do  czasu  wyłonienia 
w  postępowaniu   konkursowym   kandydata   na   stanowisko   i   powierzenia   mu 

stanowiska dyrektora szkoły.

4. Organ  prowadzący  szkołę  może  zwolnić  dyrektora  szkoły  z  obowiązku  realizacji  
tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w ust. 1, jeżeli warunki funkcjonowania 
szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora m.in. w zakresie:

1) złożonych zadań realizowanych przez szkołę,
2) wykonywania  zadania  nałożonego  przez  organ  prowadzący  szkołę,  którego  czas 

realizacji byłby nie krótszy niż 6 miesięcy,
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3)  wystąpienie  w  organizacji  pracy   szkoły   warunków   uniemożliwiających 
realizowanie

           tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

5. Zniżka godzin może być cofnięta w każdym czasie, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające 
udzielenie zniżki – bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia.

6.  Nauczyciel  korzystający z  obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  
zajęć  nie  może  mieć  godzin  ponadwymiarowych,  z  wyjątkiem  nauczycieli,  o  których 

mowa     w ust. 1, 2 i 3. 

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie 
wymienionych w art. 42 ust. 3  ustawy  –  Karta   Nauczyciela,  nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym  wymiarze  godzin,  pedagogów,  psychologów,  logopedów,  doradców 
zawodowych.

1. Tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli, nie wymienionych w art. 42, ust. 3 -  
Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i przedszkolach, 
ustala się według następujących norm.

Lp. Stanowisko Obowiązkowy 
tygodniowy wymiar 

godzin
    
 1.   Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, a także inni 

  specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach
  i placówkach. 20 godzin

2.   Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi
  i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim. 18 godzin

3.
 
  Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzących
  gimnastykę korekcyjną. 18 godzin

4.
 
  Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
  podstawowych,  prowadzący zajęcia w grupie mieszanej z przeważającą 
  liczbą dzieci  sześcioletnich,
  
  W przypadku  zajęć z przeważającą liczbą dzieci poniżej sześciu lat.
  
  W przypadku zajęć w grupie mieszanej o takiej samej liczbie dzieci, 
  zarówno sześcioletnich jak i poniżej sześciu lat.

  22 godziny

  25 godzin

 22 godziny

2. Przez  zajęcia  dydaktyczne,  wychowawcze  lub  opiekuńcze,  prowadzone  bezpośrednio 
z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych 
w  ust.  1  poz.  1  i  2  należy  rozumieć  zajęcia  grupowe  i  indywidualne  wynikające  z 
realizacji  zadań  diagnostycznych,  terapeutycznych,  doradczych,  profilaktycznych  i 
korekcyjnych.
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3. Dla  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli 
wymienionych w ust. 1 w/w tabeli, przez godzinę zajęć rozumie się jednostkę 45 minut.

4.  Dla  nauczycieli  realizujących  w  ramach  stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla 
stanowisk  o  różnym  tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin  zajęć 
dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych,  ustala  się  tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do łącznej liczby, realizowanych przez nauczyciela 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych,  określonych w art.  42 ust.  3 – 
Karta Nauczyciela i § 2 ust. 1. w/w uchwały.
Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią zgodnie z art. 
35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe”.

4a. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli, o którym mowa w § 2 
ust. 4 określa się według następującego wzoru:”

W = ( x1 + x2 ) : [( x1 : y1 ) + (  x2 : y2 )]
gdzie:

x1,x2 - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu 
organizacji szkoły,

y1,y2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
            wychowawczych i opiekuńczych, określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 KN.

4b. Wymiar godzin, o którym mowa w ust. 4a, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że 
godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje za pełną”

5. Obowiązkowy  pełny  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycieli  zobowiązanych  do  pracy  w  innej  szkole  lub  placówce  w 
celu   uzupełnienia  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  dydaktycznych  ustala  się  według 
zasad określonych w ust. 4.

§ 3. Postanowienia końcowe.

1. Wprowadzenie zmian następuje w trybie wymaganym dla ich uchwalenia.
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U Z A S A D N I E N I E
Do Uchwały Nr XXXVII/207/2013

Rady Gminy Szczytniki
   z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie: zasad udzielania  i  rozmiaru obniżek  tygodniowego obowiązkowego wymiaru  
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono  
stanowiska kierownicze oraz zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku  
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin  
w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Szczytniki.

Nauczycielom,  którym powierza  się  pełnienie  funkcji  kierowniczej  w szkole,  przedszkolu 
równocześnie obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, tak zwane 
pensum. Wysokość obniżki pensum uzależnia się głównie od wielkości szkoły tj. ilości oddziałów,  
liczby uczniów, nauczycieli itp. Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 znowelizowanej dnia 21 listopada 2008 
roku Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) kompetencje do określenia zasad i rozmiaru  
obniżek  dla  dyrektorów,  wicedyrektorów  szkół  oraz  nauczycieli  pełniących  inne  stanowiska 
kierownicze w szkołach oraz przyznawania zwolnień posiada rada gminy. 

Przedstawione  rozwiązanie  w  wyżej  cytowanej  uchwale  pomoże  właściwie  realizować 
zadania związane z kierowaniem placówką, zarządzaniem, sprawowaniem nadzoru pedagogicznego w 
stosunku do nauczycieli, prowadzeniem spraw kadrowych, finansowych      i gospodarczych.

Natomiast w związku z pojawiającym się coraz częściej brakiem możliwości zatrudnienia w 
szkole  niektórych  nauczycieli  w  ramach  obniżonego  pensum  zachodzi  konieczność  łączenia 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, w celu stworzenia dla tychże 
nauczycieli etatu. Taka sama konieczność może wystąpić także wówczas, gdy w celu uzupełnienia  
etatu zobowiązuje się nauczyciela do pracy w innej szkole na stanowisku o różnym tygodniowym 
obowiązkowym  wymiarze  godzin.  W  opisanych  sytuacjach  zachodzi  potrzeba  precyzyjnego 
wyliczenia ilości  godzin stanowiących pensum oraz pozostałej  liczby godzin będących godzinami 
ponadwymiarowymi  dla  danego  nauczyciela.  W  niniejszej  uchwale  przyjęto  zmianę  zasady,  że  
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, będzie 
ustalany  według  zasady  proporcjonalności,  a  nie  do  wymiaru  korzystniejszego  dla  nauczyciela.  
Dlatego też wprowadzono wzór matematyczny do określenia tego wymiaru godzin..  
Taką  kompetencję  również ustawodawca  przypisał  organowi  stanowiącemu na podstawie  art.  42, 
ust.7 pkt 3 w/w ustawy. 

Wszystkie te unormowania zostały wprowadzone i przyjęte przez Radę Gminy Szczytniki w 
roku 2010, 2011 i 2013 w formie uchwał Rady Gminy, które w myśl art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982r. są aktami normatywnymi powszechnie obowiązującymi na terenie gminy i podlegają 
ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa.
W  dniu  30  sierpnia  2013  r.  Rada  Gminy  Szczytniki  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXV/202/2013 
zmieniającą uchwałę w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  dla  nauczycieli,  którym 
powierzono stanowiska kierownicze  w szkołach, przedszkolach,  dla których organem prowadzącym 
jest  gmina  Szczytniki,  która   w ocenie  organu nadzoru  stanowi  akt  prawa  miejscowego.  Została 
unieważniona,  ponieważ  nie  została  ogłoszona  w dzienniku  urzędowym województwa,  jak  też  i 
uchwały podjęte wcześniej.

Dlatego też, aby wszystkie uchwały stanowiły akt prawa miejscowego, przygotowano nowy 
dokument, w formie jednolitego teksu uchwały,  wprowadzając do niego wcześniej  przyjęte zapisy 
z klauzulą o ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa jako akt prawa miejscowego.

W związku z powyższym uważa się za zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 5


	Załącznik 

