
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/125/2012 

RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania 

i rozmiaru zniżek oraz ustalenia zwolnień w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach kierowni-

czych lub zastępujących tych nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę  

Miejską Świeradów-Zdrój 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-

lity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 

oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) 

Rada Miasta uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwała obowiązuje w odniesieniu do jed-

nostek organizacyjnych gminy Świeradów-Zdrój, 

działających w zakresie oświaty.  

§ 2. 1. Dyrektorzy placówek oświatowych zobo-

wiązani są do takiego ustalania wymiaru zajęć na-

uczycieli w ciągu całego roku szkolnego, aby średni 

wymiar tych zajęć odpowiadał obowiązkowemu wy-

miarowi godzin zajęć w danym roku, z uwzględnie-

niem – w zakresie rozliczania tego wymiaru zajęć- 

zasad wynikających z postanowień art. 42 ust. 5 b 

ustawy karta nauczyciela.  

2. Ustalony na dany rok wymiar zajęć nauczycie-

li, o którym mowa w ust. 1, niezrealizowany przez 

nauczyciela z powodu choroby lub przyczyn leżących 

po stronie szkoły, traktuje się dla potrzeb rocznego 

rozliczenia godziny jak godziny zajęć zrealizowane.  

§ 3. Ustala się rozmiar obniżeń tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi 

i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu 

inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, 

a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze 

pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko kierownicze w placówce oświatowej dla 

której organem prowadzącym jest Gmina Miejska 

Świeradów-Zdrój.  

§ 4. 1. Dyrektorom oraz wicedyrektorom szkół 

i przedszkoli publicznych obniża się tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych w następujący spo-

sób:  

1) Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół -obniża się 

tygodniowy wymiar zajęć − zniżka 14 godzin 

(wymiar obowiązkowy wynosi 4 godzin);  

2) Wicedyrektor Miejskiego Zespołu Szkół – obniża 

się tygodniowy wymiar zajęć − zniżka 13 godzin 

(wymiar obowiązkowy wynosi 5 godzin);  

3) Wicedyrektor Miejskiego Zespołu Szkół − Przed-

szkola Miejskiego-obniża się tygodniowy wymiar 

zajęć- zniżka 10 godzin (wymiar obowiązkowy 

wynosi 15 godzin);  

4) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła 

II – zwolniony z realizacji zajęć.  

2. Ustalony w ust. 1 tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-

czych, opiekuńczych odnosi się także do nauczycieli, 

którym powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrek-

tora w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnie-

nia tych funkcji. Obniżony wymiar godzin w takim 

przypadku obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym zlecono na-

uczycielowi pełnienie funkcji dyrektora lub wicedy-
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rektora, a ustaje z końcem miesiąca, w którym na-

uczyciel zaprzestał pełnić funkcję.  

3. Wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego 

inne stanowisko kierownicze w tej placówce z obo-

wiązku realizacji zajęć może zwolnić dyrektor tej 

placówki za zgodą Burmistrza Miasta.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Świeradów-Zdrój.  

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miasta Świeradów-

-Zdrój nr XI/70/2005 z dnia 28 września 2005 roku 

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla któ-

rych ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek oraz ustalenia zwolnień w zakresie tygodnio-

wego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom 

zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych lub 

zastępujących tych nauczycieli.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 

dnia 1 września 2012 r.  

  

Przewodniczący Rady Miasta: 

Wioletta Urbańczyk 
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