
 
PROJEKT 

UCHWAŁA NR ..../.../2019 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia ...................... 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej, 

dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym 
 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 i pkt 3 

oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 967, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), po zasięgnięciu 

opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 95/XVIII/2012 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia  
12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej,  

dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 

r., poz. 4342) zmienionej Uchwałą Nr 16/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 

listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 12196), wprowadza się następujące 

zmiany: 
 

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

 „§ 1. 1. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, którym powierzono 

stanowiska kierownicze obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których 

mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, ustalając 

następujący wymiar:  
 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar godzin 
1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin 

dziennie liczącego: 

4-5 oddziałów 

6 i więcej oddziałów 

 

 

8 

6 

2. Dyrektor szkoły liczącej: 

 

9-16 oddziałów 

 

17 i więcej oddziałów  

 

 

 

5 

 

3 

3.  Wicedyrektor ds. klas 1-3 i świetlicy: 

 

12-16 oddziałów w szkole 

 

powyżej 16 oddziałów w szkole 

 

 

9 

 

7 

4. Wicedyrektor ds. klas 4 - 8: 

 

12-16 oddziałów w szkole 

 

 

9 



 

powyżej 16 oddziałów w szkole 

 

7 
 

2. W szkole każdego typu, która liczy 12 i więcej oddziałów może być utworzone 

stanowisko wicedyrektora lub wicedyrektorów. 

3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć, określony w ust. 1 dotyczy również nauczycieli, 

którym w zastępstwie powierzono stanowiska kierownicze. 

4.  Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określone w ust. 1 i 

ust. 3, mają zastosowanie odpowiednio: 

1) od pierwszego dnia objęcia stanowiska dyrektora lub wicedyrektora; 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi 

powierzono pełnienie obowiązków kierowniczych w zastępstwie.”; 

 
 

        2) § 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„§ 4. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych, nauczycieli przedszkola pracujących z grupami obejmującymi dzieci 

6 - letnie i młodsze, zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej, dla których Miasto 

Podkowa Leśna jest organem prowadzącym, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, 

wynosi 22 godziny. 

2.  Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w 

ust. 1, przez godzinę rozumie się 60 minut.”. 

   
 
§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.  
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                   

Radca prawny 

/-/ 

Agnieszka Przybylska 

Wa-8424 

 

                                                                                                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w 

przedszkolu i szkole podstawowej, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem 
prowadzącym 

 

Zgodnie z art. 12, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 

2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  

(Dz. U. z 2001 r. nr 61 poz. 624, z późn. zm.) niniejszą zmianą do Uchwały  

Nr 95/XVIII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) 

organ prowadzący wyraża zgodę na utworzenie w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 

Warszawy dwóch stanowisk wicedyrektorów:  

- wicedyrektora ds. klas 1-3 i świetlicy oraz  

- wicedyrektora ds. klas 4 – 8 

 

Likwidacji ulega stanowisko kierownika świetlicy szkolnej. 

 

W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy  

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowy zapis w art. 42 ust. 7 

pkt. 3 lit. c Ustawy Karta Nauczyciela  - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedszkola pracujących  

z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i młodsze nie może przekraczać 25 godzin (dotyczy 

nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin). Zapis ten wchodzi w życie od dnia  

1 września 2019 r. 

Organ prowadzący przedszkole określa wymiar ww. godzin.  

Zgodnie z ww. ustawą, zmiana do Uchwały Nr 95/XVIII/2012 Rady Miasta Podkowy 

Leśnej z dnia 12 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) określa, że tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedszkola 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i młodsze zatrudnionych w pełnym 

wymiarze godzin wynosi 22 godziny. Przez godzinę rozumie się 60 minut. 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez związki zawodowe zrzeszające 

nauczycieli. 

 

 

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 

Miasta Podkowa Leśna 

/-/ 

Mariola Stecko 

 

 
 
 

 


