
projekt 
Uchwała  Nr ………..2017 

Rady Miejskiej w Zagórzu 
z dnia  …………….  2017 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w jednostkach 

oświatowych powadzonych przez Gminę Zagórz 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.)  oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i pkt 3, w związku z art.  

91d, pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1379  

z późn.zm.) 

 

 

Rada Miejska w Zagórzu,  

uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

W uchwale Nr XXVI/168/2012  Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne 

stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin 

w jednostkach oświatowych powadzonych przez Gminę Zagórz, zmienionej uchwałą  

Nr XXIX/139/2016 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 25 lipca 2016 r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 

„ 1.Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach 

podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Zagórz obniża się tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych, 

określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela do 

ustalonego niżej tygodniowego wymiaru zajęć: 

1) dyrektorzy szkół podstawowych i dyrektorzy gimnazjów liczących: 

a) do 4 oddziałów – 11 godzin tygodniowo, 

b) od 5 do 8 oddziałów – 8 godzin tygodniowo, 

c) 9 i więcej oddziałów – 6 godzin tygodniowo, 
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2) wicedyrektorzy szkół podstawowych i wicedyrektorzy gimnazjów – 9 godzin 

tygodniowo, 

3) dyrektorzy przedszkoli liczących: 

a) do 2 oddziałów – 13 godzin tygodniowo, 

b) 3 i więcej oddziałów – 11 godzin tygodniowo, 

4) kierownicy świetlic  -16 godzin tygodniowo.  „ 

 

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:  

 

„ Dla nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi: 

 

Stanowisko 

Obowiązkowy 

tygodniowy wymiar 

godzin zajęć 

Pedagog  24 

Psycholog  26 

Logopeda 24 

Nauczyciel wspomagający 25 

Doradca zawodowy 22 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego pracujący z grupami 

mieszanymi obejmującymi zarówno dzieci 6-letnie jak i dzieci 

innych grup wiekowych 

 

22” 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz. 

 

  § 3 

 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

  



 

Uzasadnienie 

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1379 z późn.zm.) 

upoważnia organy prowadzące szkoły i przedszkola m.in. do ustalenia zasad  udzielania  

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia  tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

 

Konieczność wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXVI/168/2012 Rady Miejskiej  

w Zagórzu z dnia 30 marca 2012 r. wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, które 

wprowadza wśród obowiązkowych zajęć edukacyjnych- doradztwo zawodowe na poziomie 

klasy VII i VIII szkoły podstawowej. Zachodzi zatem potrzeba ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczyciela – doradcy zawodowego. 

W związku z utworzeniem od 1 września 2017 r. Przedszkola Samorządowego w Zagórzu  

w projekcie proponuje się również ustalenie obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektora przedszkola. 

 

Projekt uchwały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 z późn.zm.) został przesłany do organizacji związkowych 

działających na terenie gminy. 

 

 

 

 
 


