
  

UCHWAŁA NR XI/154/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU 

z dnia 19 września 2019 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Supraśl 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, poz. 1309), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 730, poz. 1287) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. Rozmiar obniżki obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, określonego w art. 42 ust. 3 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. 506 z późn. zm.) dla nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Supraśl określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Rozmiar obniżek, o których mowa w § 1 stosuje się również do nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych 

nauczycieli od pierwszego miesiąca, po miesiącu w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. W przypadku 

stanowisk wicedyrektorów szkół i przedszkoli wymiar ten obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po 3 miesiącu wykonywania zastępstwa. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 66, poz. 752 z późn. zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla. 

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

Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązująca od 1 września 2019 r. 

Przewodnicząca Rady 

Monika Suszczyńska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 października 2019 r.

Poz. 4706



Załącznik do uchwały Nr XI/154/2019 

Rady Miejskiej w Supraślu 

z dnia 19 września 2019 r. 

Rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

§ 1. Rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom 

i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze wynosi: 

Lp. Stanowisko kierownicze Rozmiar obniżki 

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:  

a) do 5 oddziałów 16/25 

b) 6 i więcej oddziałów 18/25 

2. Dyrektor szkoły podstawowej lub dyrektor zespołu liczącego:  

a) do 8 oddziałów 9/18 

b) 9 - 16 oddziałów 12/18 

c) 17 – 25  oddziałów 13/18 

d) 26 oddziałów i więcej 16/18 

3. Wicedyrektor szkoły podstawowej lub wicedyrektor zespołu, w którym 

utworzono 1 stanowisko wicedyrektora, liczącego: 

 

a) do 13 oddziałów 6/18 

b) 14 - 16 oddziałów 7/18 

c) 17 oddziałów i więcej 10/18 

4. Wicedyrektor szkoły podstawowej lub wicedyrektor zespołu, w którym 

utworzono 2 lub więcej stanowisk wicedyrektora, liczącego: 

 

a) do 13 oddziałów 4/18 

b) 14 -16 oddziałów 5/18 

c) 17 - 25 oddziałów 8/18 

 26 oddziałów i więcej 12/18 

5.  Wicedyrektor przedszkola liczącego:  

a) do 5 oddziałów, w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin 

dziennie 
12/25 

b) 6 i więcej oddziałów 14/25 

§ 2. W przypadku objęcia stanowiska kierowniczego przez nauczyciela o innym pensum obniżkę godzin 

ustala się proporcjonalnie. 
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