
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/99/16 

RADY GMINY MIELNIK 

z dnia 28 września 2016 r. 

w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole obniża się tygodniowy 

obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w  art. 42  

ust. 3 Karty Nauczyciela do następującego tygodniowego wymiaru: 

1) dyrektor szkoły: 

- liczącej do 6 oddziałów - 10 godzin, 

- liczącej 7 - 9 oddziałów - 8 godzin, 

- liczącej powyżej 9 oddziałów - 5 godzin; 

2) wicedyrektor szkoły - 12 godzin. 

2. Organ prowadzący w stosunku do dyrektora i wicedyrektora szkoły może: 

1) przydzielić godziny ponadwymiarowe, w wymiarze nie przekraczającym 5 godzin tygodniowo; 

2) udzielić zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami. 

3. Wymiar zajęć ustalony w ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 

w zastępstwie, z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powierzono nauczycielowi zastępstwo. 

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych 

nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w wymiarze zajęć dla: 

1) pedagogów - na 26 godzin tygodniowo; 

2) logopedów - na 26 godzin tygodniowo; 

3) gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej - na 18 godzin tygodniowo; 

4) nauczycieli wspomagających - na 26 godzin tygodniowo. 
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§ 3. Tracą moc uchwała nr XV/96/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole  

oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, 

zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej oraz uchwała nr XVI/103/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. o zmianie 

uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

pedagogów, logopedów, zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Nikitorowicz 
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UZASADNIENIE  

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) upoważnia organy 

prowadzące przedszkola i szkoły do określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w tych 

placówkach oraz do ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych  

przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Przyjęte w niniejszej 

uchwale zasady uwzględniają wielkość i typ placówki oraz warunki pracy. 

Proponowane w uchwale zwiększenie wymiaru pensum nauczycieli przyczyni się do zwiększenia szans 

edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwiększenia efektywności świadczonej 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jak również wykorzystania zasobów kadrowych w sposób 

dostosowany do potrzeb beneficjentów tej pomocy. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532) oraz Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113) nakładają na dyrektorów 

placówek oświatowych obowiązek rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

udzielania pomocy poprzez wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijania ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 

efektywności w/w pomocy dla uczniów. W uchwale określono również m.in. tygodniowy obowiązkowy 

wymiar zajęć dla nauczyciela wspomagającego. Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w wyroku z dnia 1 października 2013 r. (I OSK 1300/13 oraz I OSK 1301/13)  

– ustawodawca w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela udzielił delegacji organowi prowadzącemu szkołę 

do określenia pensum nauczyciela wspomagającego, jako nauczyciela realizującego w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 
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