
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/171/18 

RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE 

z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, dla których wymiar nie został 

określony w Karcie Nauczyciela oraz zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom na innych stanowiskach 

kierowniczych określonych w statutach szkół i przedszkoli 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

Nr 1875, t.j. z późn. zm.) art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., Nr 1189, t.j. z późn. zm.) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym 

wymiarze na stanowisku: 

1) pedagoga – 20 godzin, 

2) psychologa – 20 godzin, 

3) logopedy – 20 godzin, 

4) terapeuty pedagogicznego – 20 godzin 

5) doradcy zawodowego – 20 godzin 

§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach (zespołach 

szkół) każdego typu obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 

Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym 

wymiarem zajęć a wymiarem określonym ust. 2. 

2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

1) dyrektorowi szkoły, przedszkola (zespołu szkół) każdego typu, liczącej: 

a) do 4 oddziałów – 10 godzin, 

b) 5-6 oddziałów – 8 godzin, 

c) 7-8 oddziałów – 6 godzin, 

d) 9-16 oddziałów – 5 godzin, 

e) 17 i więcej oddziałów – 3 godziny. 

2) wicedyrektorowi szkoły (zespołu szkół) każdego typu, liczącej: 
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a) co najmniej 12 oddziałów – 7 godzin, 

3) wicedyrektorowi przedszkola każdego typu, liczącego: 

a) co najmniej 10 oddziałów – 7 godzin. 

3. Wymiar zajęć ustalony w ust. 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 

w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, w okresie zastępstwa. 

4. W przypadku nauczycieli korzystających ze zniżek w wymiarze określonym w ust. 2 każda przydzielona 

godzina ponadwymiarowa zmniejsza wymiar zniżki o jedną godzinę. 

§ 3. Tracą moc uchwały: Nr XXI/97/2000 Rady Miejskiej Wysokie Mazowieckie z dnia 17 sierpnia 2000 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli i ustalania norm zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy 

szkolnych oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych; Nr XI/40/03 

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom 

i wicedyrektorom szkół i przedszkoli; Nr XXII/105/08 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie zmieniająca 

uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli i ustalania norm zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy 

szkolnych oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych;  

Nr XXIII/88/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku Rady Miasta Wysokie Mazowieckie zmieniająca uchwałę 

w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom, 

wicedyrektorom szkół i przedszkoli i ustalenie norm zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych oraz 

tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych – z dniem  

31 sierpnia 2018 roku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku, po wcześniejszym ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Miasta 

Józef Sokolik 
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