
 

 

UCHWAŁA NR XVI/171/2016 

RADY MIEJSKIEJ ZBĄSZYNIA 

z dnia 27 czerwca 2016 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust 3 

ustawy Karta Nauczyciela, oraz w sprawie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

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

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r, 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 42 ust 7 pkt. 2 i 3, w związku z art. 91 d ust. 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) po zaopiniowaniu przez związki zawodowe uchwala się 

co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania i rozmiar zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli 

pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych na terenie Gminy Zbąszyń. 

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z 

poniższą tabelą: 

L.p. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć po 

obniżce 

1. Dyrektor gimnazjum, zespołu szkolno-przedszkolnego, 

liczącego: 

1 – 8 oddziałów 

9 – 16 oddziałów 

17 oddziałów i więcej 

 

8 

5 

3 

2. Wicedyrektor gimnazjum, zespołu szkolno-

przedszkolnego: 

1 – 16 oddziałów 

17 oddziałów i więcej 

 

9 

7 

3. Organ prowadzący szkołę w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych 

przypadkach zwolnić dyrektora placówki oświatowej od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć, jeżeli warunki funkcjonowania placówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. 

4. Wymiar zajęć określony w ust. 2 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. 
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§ 2. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 

prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą przez wymienionych poniżej nauczycieli, ustala się według 

następujących norm: 

Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar godzin 

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi zatrudnieni w 

gimnazjum i zespołach szkolno-przedszkolnych 

26 

§ 3. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla różnych stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru: 

W = (x1 + x2) : [(x1 : y1) + (x2 : y2)] 

gdzie: 

x1, x2 … - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu 

organizacyjnym szkoły, 

y1, y2 … - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, 

wychowawczych określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

2. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin, ustalony według zasad określonych w ust. 1 zaokrągla się 

do pełnych godzin tak, że wartości poniżej 0,50 godziny pomija się, a co najmniej 0,50 godziny liczy się za 

pełną godzinę. 

3. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu 

uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, realizujących obowiązki określone dla stanowisk 

o rożnym tygodniowym wymiarze godzin, ustala się według zasad ustalonych w ust. 1. 

4. Każda godzina powyżej ustalonego w ust. 1 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

stanowi godzinę ponadwymiarową. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia i dyrektorom szkół prowadzonych przez 

Gminę Zbąszyń. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 

1. Uchwała Nr XXIX/203/02 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 14 marca 2002 roku w sprawie 

rozliczania czasu pracy nauczycieli, udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy dla 

dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach 

oświatowych, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczyciel w tym również 

nauczycieli szkół zaocznych zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Zbąszyń. 

2. Uchwała Nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Marek Furman 
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