
 

 

UCHWAŁA NR 49/VI/2019 

RADY GMINY MYKANÓW 

z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny  poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania 

zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Mykanów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 42 ust. 7, art. 42a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę albo zespół szkolno-przedszkolny, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Mykanów, 

2) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych 

wymienionych w art.1 ust.1 ustawy i zatrudnianych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Mykanów, 

3) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której 

mowa w pkt.1, 

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 967 ze zm.) 

§ 2. Uchwała określa: 

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 

plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 

2) zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązku kierownicze w zastępstwie 

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, 

3) zasady zwolnienia nauczycieli, o których mowa w pkt.2 od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz, 

4) przypadki, warunki i tryb obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi 

zatrudnionemu w pełnym wymiarze. 
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§ 3. 1. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin zajęć, dla których plan zajęć wynikający 

z planów nauczania lub organizacji pracy szkoły jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określa 

się średni wymiar godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, rozumiany 

jako iloraz planowanej łącznej liczby godzin zajęć nauczyciela w roku szkolnym i liczby tygodni. 

2. Średni wymiar godzin, o którym mowa w ust. 1 określa się dla nauczyciela w arkuszu organizacyjnym 

szkoły na dany rok szkolny. 

3. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć 

w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla 

całego okresu zatrudnienia. 

§ 4. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  bez względu 

na pensum bazowe do wysokości określonej w tabeli poniżej: 

 

Lp. 

 

Stanowisko kierownicze 

Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych 

 

1. 

 

Dyrektor przedszkola 

 

9 

2. Dyrektor szkoły, zespołu szk.-przedszk. liczących 

do 12 oddziałów łącznie z oddziałami 

przedszkolnymi 

 

4 

3. Dyrektor szkoły, zespołu szk.-przedszk. liczących 

12 i więcej oddziałów (łącznie z oddziałami 

przedszkolnymi) 

 

5 

4. Wicedyrektor szkoły, zespołu szk.-przedszk. 

liczących 12 i więcej oddziałów (łącznie 

z oddziałami przedszkolnymi) 

 

10 

2. Wymiar zajęć ustalony w ust. 1 dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 

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

nauczycieli: 

- od pierwszego dnia miesiąca, jeśli z tym dniem powierzono nauczycielowi zastępstwo lub, 

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, 

jeżeli powierzenie nastąpiło w inny aniżeli pierwszy dzień miesiąca, i przestaje obowiązywać z końcem 

miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić obowiązki kierownicze w zastępstwie. 

3. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole 

a także nauczyciel zajmujący to stanowisko w zastępstwie może być zwolniony, w całości od realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 

§ 5. 1. Określa się przypadki obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

następujących nauczycieli pełniących funkcję: 

 

Lp. 

 

Funkcja 

Obowiązkowy minimalny tygodniowy wymiar 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych 

1. Przewodniczący zakładowej organizacji 

związkowej 

zgodnie z wnioskiem złożonym przez 

organizację związkową w oparciu 

o obowiązujące w tym zakresie przepisy 

2. Gminny koordynator ds. sportu 2/3 etatu 

2. Warunkiem obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin jest złożenie wniosku o obniżenie 

tego wymiaru przez nauczyciela pełniącego funkcję wymienioną w ust. 1. do dyrektora szkoły w terminie do 

15 sierpnia roku, w którym objął funkcję. 

3. Dyrektor szkoły dokonuje stosownych zapisów w arkuszu organizacyjnym na kolejny rok szkolny. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów. 
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§ 7. Traci moc Uchwała Nr 60/VI/2011 Rady Gminy Mykanów z dnia  21 czerwca 2011 r. w sprawie 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów placówek 

oświatowych. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2019 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Mykanów 

 

 

inż. Włodzimierz Cichoń 
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