
 

U C H W A Ł A NR VII /60/ 2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

 

 

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela i specjalistów dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Poniec.  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze zm.) i art. 42 ust. 6 i ust. 7 w związku z art. 91d  punkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz .U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) w związku z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia  2013 roku w sprawie zasad udzielania 

i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach ( Dz. U z 2013 r.  poz. 532 ) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 1. Określa się:  

1) zasady udzielania i rozmiar obniżek dyrektorów , wicedyrektorów szkół i przedszkoli,  

2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,  

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć szkolnych : pedagogów, psychologów ,logopedów i 

doradców zawodowych,  

4) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla specjalistów prowadzących zajęcia korekcyjno - 

kompensacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, dydaktyczno – wyrównawcze.  

2. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Poniec.  

 

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 

ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela o liczbę godzin zajęć określonych w tabeli: 

 

Lp. Stanowisko kierownicze 
Tygodniowy wymiar obniżki 

 godzin zajęć 

1 Dyrektorzy przedszkoli do 6 oddziałów 15 

2 Dyrektorzy przedszkoli od 7 do 10 oddziałów 16 

3 Wicedyrektorzy przedszkoli od 7 oddziałów 10 

4 Dyrektorzy szkół do 6 oddziałów 10 

5 Dyrektorzy szkół od 7 do 9 oddziałów 13 

6 Dyrektorzy szkół od 10 do 16 oddziałów 14 

7 Dyrektorzy szkół od 17 oddziałów i więcej 15 

8 Wicedyrektorzy szkół  przy 12 i więcej oddziałach 8 

9 Kierownik filii szkoły 4 

 

 



§ 3.Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 2, odnosi się również do nauczyciela, który obowiązki kierownicze 

pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, z tym że obowiązuje on 

tego nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym polecono 

nauczycielowi zastępstwo.  

 

§ 4.W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów godzin zajęć w ramach jednego etatu, godziny 

nauczyciela ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela 

zajęć. Wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.  

 

§ 5.1 Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla szkolnych pedagogów , psychologów , 

logopedów, doradców zawodowych w liczbie 20 godzin tygodniowo, zajęć prowadzonych bezpośrednio z 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez godzinę należy rozumieć 60 minut,  

2. Specjalistom prowadzącym zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, 

dydaktyczno – wyrównawcze, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w liczbie 20 godziny 

tygodniowo, przez godzinę należy rozumieć 45 minut,  

 

§ 6.Traci moc uchwała z dnia Nr XI /77/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 października 2011 roku 

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku 

realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela, i 

specjalistów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 



UZASADNIENIE DO 

uchwały Nr  VII /60/2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia  30 czerwca 2015 roku 

 

sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół 

niewymienionych  w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela i specjalistów, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Poniec. 

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2014 r. , poz. 191) zobowiązuje organ 

prowadzący do określenia w drodze uchwały między innymi zasad udzielania i rozmiaru obniżek,                      

o których mowa w art. 42 ust. 6 oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć o których mowa 

w art. 42 ust. 3.  

     Od 1 września 2015 roku istnieje obowiązek objęcia wszystkich dzieci sześcioletnich 

obowiązkiem szkolnym, pensum nauczycieli przedszkoli wynosi  25 godzin tygodniowo. W celu 

zachowania dotychczasowej liczby godzin dydaktycznych do realizacji przez nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze zachodzi konieczność dokonania zmian. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli  

o/Poniec w dniu  23 czerwca 2015 r. 

 

 

 


