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Uchwała Nr XLIII/254/2009 
Rady Miasta Świdnik 

z dnia 29 października 2009r. 
 

 W sprawie: 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od 
obowiązku ich realizacji.  

Na podstawie: 

art.18 ust.2 pkt 15, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001r  Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.), art.42 ust.7 pkt 2 
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz.674 z późn. zmian.), po zasięgnięciu opinii Komisji 
Oświaty, Rodziny Spraw Społecznych Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje: 

§1 

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust.3 
ustawy z 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela do wymiaru określonego w tabeli: 
 
Lp.  

Stanowisko kierownicze 

Tygodniowy 
obowiązkowy wymiar 

zajęć 

1 Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, 
liczącego: 
a) 4-5 oddziałów 
b) 6 i więcej oddziałów 
 
Wicedyrektor przedszkola liczącego: 
a) 6 i więcej oddziałów 

 
 
8 
6 
 
 

10 
2 Dyrektor szkoły (zespołu) o liczbie: 

a) 7-8 oddziałów 
b) 9-16 oddziałów 
c) 17 i więcej oddziałów 
 
Wicedyrektor szkoły ( zespołu) o liczbie 
a) 9-16 oddziałów 
b) 17 i więcej oddziałów 

 
8 
5 
3 
 
 
9 
7 

 

§ 2 
Nauczycielowi szkoły, który przed powierzeniem stanowiska dyrektora lub wicedyrektora był 
zatrudniony według wymiaru innego niż 18 godzin obniża się tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odpowiednio do 
wymiaru określonego w § 1. 



Uchwała Nr XLIII/254/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 10. 2009r. 
Strona 2 z 2 

§3 
Wymiar zajęć ustalony zgodnie z §1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym 
że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. 
 

§4 
Przyznaje się zwolnienia nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze od 
obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, ze względu na: 

a)doskonalenie się,  
b)wykonywanie pracy naukowej, 
c)wykonywanie prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ 
prowadzący placówkę, 
d)zwiększenie zadań dyrektora, wynikające z wdrażanych i realizowanych zmian 
organizacyjnych w placówce. 

§5 
1.Zwolnienie z tygodniowego wymiaru zajęć następuje na pisemny wniosek nauczyciela, 
któremu powierzono stanowisko kierownicze, zawierający uzasadnienie. 
2.Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 musi być odnotowane w arkuszu organizacji pracy 
placówki oświatowej lub aneksie do tego arkusza, zatwierdzanym przez Burmistrza Miasta. 
3.Zwolnienie z tygodniowego wymiaru zajęć następuje na czas określony nie dłuższy niż do 
końca danego roku szkolnego. 

§6 
Traci moc Uchwała Nr LIV/582/2002 Rady Miejskiej w Świdniku z dnia 25 kwietnia 2002r. 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek liczby godzin dydaktycznych 
i wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik. 

 
§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik. 
 

§ 8 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14. dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
 

 

   Przewodniczący  
Rady Miasta Świdnik                                                                                

 

                                                                                       Janusz Królik 

 

 

 

 


