
 

 

UCHWAŁA NR VII/40/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ 

z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/304/2018 z dnia 27 września 2018 r. Rady Miejskiej w Białej Piskiej  

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Biała Piska 

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

z 2019 r. poz. 506) oraz art. 42 ust. 6, 7 pkt 2 i 3 lit. b, c w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018, poz. 967 z późn. zm.),  po uzgodnieniach ze 

związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rozdział 5 uchwały Nr XL/304/2018 z dnia 27 września 2018 r. Rady Miejskiej w Białej Piskiej 

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Biała Piska, otrzymuje brzmienie: "Rozdział 5. Udzielanie i rozmiar obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, 

ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach w zależności od wielkości i typu 

szkoły oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć 

określonych w tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć 

1 Dyrektor przedszkola, szkoły:  

- do 6 oddziałów 6 godzin 

- od 7 do 8 oddziałów 5 godzin 

- od 9 do 14 oddziałów 3 godziny 

- powyżej 14 oddziałów 2 godziny 

2 Wicedyrektor przedszkola:  

- od 9 do 14 oddziałów 8 godzin 

- powyżej 14 oddziałów 6 godzin 

3 Wicedyrektor szkoły:  

- od 9 do 14 oddziałów 6 godzin 

- powyżej 14 oddziałów 4 godziny 

2. Do nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko kierownicze, wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
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3. Ustalony zgodnie z ust. 2 tygodniowy wymiar zajęć obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca - 

w przypadku powierzenia zastępstwa w pierwszym dniu miesiąca lub od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo - w przypadku powierzenia 

zastępstwa po pierwszym dniu miesiąca. 

4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze przewidziane w statucie placówki, inne niż 

wymienione w ust. 1, obniża się tygodniowy wymiar zajęć określony zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy - Karta 

Nauczyciela, o 6 godzin tygodniowo. 

5. Obniżka godzin, o której mowa w ust. 1 - 4 może być cofnięta w każdym czasie, bez potrzeby 

wypowiedzenia, jeżeli zaistnieją przyczyny uzasadniające potrzebę jej cofnięcia lub zwolnienia. 

6. Nauczycielom, korzystającym z obniżki, godziny ponadwymiarowe przydziela się tylko w sytuacji, gdy 

jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu 

prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania 

w więcej niż jednym oddziale. 

7. Nauczycielom, korzystającym z obniżki, godziny doraźnych zastępstw przydziela się tylko w sytuacji, 

gdy nie ma możliwości realizacji tych godzin przez innego nauczyciela. 

8. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczycieli 

nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Biała Piska, zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin 

1 Pedagog 22 

2 Psycholog 22 

3 Logopeda 22 

4 Terapeuta pedagogiczny 22 

5 Doradca zawodowy 22 

6 Nauczyciel przedszkola i oddziału 

przedszkolnego 

w szkole podstawowej pracujący w grupie 

z dziećmi 6 letnimi i młodszymi 

22 

9. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się zgodnie z art. 42 ust. 5c 

ustawy - Karta Nauczyciela. 

10. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela, o którym mowa w ust. 9 ustala się indywidualnie 

na jeden rok szkolny. 

11. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o których mowa w ust. 8 i 9 jest 

dyrektor przedszkola, szkoły zatrudniających nauczyciela." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej 

Zbigniew Dąbkowski 
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