
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/152/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

i przedszkolach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach  

etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1379) Rada Miejska w Pieńsku, uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielenia i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w szkołach i przedszkolach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 uchwały odnosi się również do nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, i następuje  

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska 

kierowniczego, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

1) pedagoga - 20 godz. 

2) logopedy - 20 godz. 

3) psychologa - 20 godz. 

4) doradcy zawodowego - 20 godz. 

5) nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, współorganizujący kształcenie 

uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych, w tym z oddziałami 

integracyjnymi -25 godz. 

§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin ustala się według 

poniższych zasad: 

1) liczbę godzin realizowanych dla każdego stanowiska dzieli się przez obowiązkowy wymiar godzin dla tego 

stanowiska, 

2) sumuje się ilorazy obliczone według zasad określonych w pkt 1. otrzymując wskaźnik przeliczeniowy X, 
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3) sumę realizowanych przez nauczyciela godzin w ramach poszczególnych stanowisk, dzieli się przez 

wskaźnik przeliczeniowy X, a otrzymany wynik zaokrągla się do pełnej liczby, z tym że wynik poniżej  

0,5 godziny pomija się. a wynik wyższy bądź równy 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę, 

4) godziny zajęć przydzielone powyżej wymiaru ustalonego zgodnie pkt. 3 są godzinami ponadwymiarowymi 

w rozumieniu art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela, 

5) tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela 

realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym wymiarze godzin 

ustala dyrektor szkoły a dla dyrektora Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk. 

§ 5. W uzasadnionych przypadkach oraz w ramach posiadanych środków finansowych Burmistrz Miasta 

i Gminy Pieńsk może zwolnić dyrektora i wicedyrektora szkoły, przedszkola od obowiązku realizacji 

tygodniowego wymiaru godzin, zajęć określonego w art. 42, ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki 

funkcjonowania szkoły, przedszkola powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora i wicedyrektora. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieńsk. 

§ 7. Tracą moc: 

1. Uchwala nr XXVIII/184/05 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie 

Gminy Pieńsk, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów. 

2. Uchwala XVI/98/08 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały  

nr XXVIII/184/05 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie Gminy Pieńsk, zasad 

zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, logopedów, psychologów. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2017 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieńsku: 

G. Pozauć
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Załącznik do uchwały nr XXIX/152/2017 Rady  

Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 

Rozmiar obniżek zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy 

wymiar zajęć 

 Rozmiar 

obniżki 

Tygodniowy wymiar zajęć 

po zniżce 

1 Dyrektor szkoły każdego typu o liczbie: 

- do 10 oddziałów 

- od 11 do 20 oddziałów 

- 21 i więcej oddziałów 

 

18 

18 

18 

  

13 

14 

15 

 

5 

4 

3 

2 Wicedyrektor szkoły każdego typu 

kierownik filii o liczbie: 

- do 10 oddziałów 

- od 11 do 20 oddziałów 

- 21 i więcej oddziałów 

 

 

18 

18 

18 

  

 

12 

13 

14 

 

 

6 

5 

4 

3 Dyrektor Przedszkola 25  19 6 
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