
UCHWAŁA Nr 95/XVIII/2012 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
 
w sprawie ustalenia oraz obniŜenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej 
i gimnazjum, 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 (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 42 ust 7 pkt. 2 i 3  
w związku z art. 91b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j.  Dz. U. 
 z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:  

 
§ 1. 

 
1. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, którym powierzono stanowiska 

kierownicze obniŜa się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa 
w art. 42 ust. 3 Karty 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(zespołu szkół) liczącej: 

9-16 oddziałów 

17 i więcej oddziałów 

 

 5 

 3 
3. Wicedyrektor szkoły(zespołu szkół) liczącej: 

12-16 oddziałów 

17 i więcej oddziałów 

 

  9 

  7 
4. Kierownik świetlicy szkolnej : 

do 100 wychowanków 

powyŜej 100 wychowanków 

 

16 

14 

 
 
2. W szkole kaŜdego typu, która  liczy 12 i więcej oddziałów moŜe być utworzone 

stanowisko wicedyrektora. 
3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć, określony w ust. 1 dotyczy równieŜ nauczycieli, 

którym w zastępstwie powierzono stanowiska kierownicze.  
 
 



ObniŜki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określone w ust.1 i ust.3 mają 
zastosowanie odpowiednio: 

1) od pierwszego dnia objęcia stanowiska  dyrektora, wicedyrektora  oraz kierownika 
świetlicy; 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi 
powierzono pełnienie obowiązków kierowniczych w zastępstwie. 

 
§ 2. 

 
Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk        
o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, ustala się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin  
i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów 
godzin zajęć ,przy czym wynikowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć zaokrągla 
się tak, Ŝe wartości równe pół godziny lub więcej zaokrągla się do pełnej godziny. Godziny 
przydzielone powyŜej tak obliczonej liczby godzin przypadających na etat są godzinami 
ponadwymiarowymi. 

 
§ 3. 

 
1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający        

z planu nauczania lub organizacji pracy przedszkola, szkoły  w danym okresie roku 
szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, powinien w 
innych okresach danego roku szkolnego realizować taką liczbę godzin zajęć (zwiększoną 
lub zmniejszoną), aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu całego roku szkolnego 
odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć. 

 
2. Praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć określonymi w ust. 1, nie jest pracą w godzinach 
ponadwymiarowych. 

 
3. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono 

liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - 
godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w ust. 1.  

 
4. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 tygodniowy wymiar godzin 

zajęć róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie moŜe w okresach realizacji 
zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać 1,5 tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć.   

 
5. RóŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego plan zajęć, do którego odnoszą się 

zasady ust. 1-4, powinien być dla kaŜdego nauczyciela określony w planie 
organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed 
rozpoczęciem roku szkolnego.  

 
 
 
 



§ 4. 
 

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin określa poniŜsza 
tabela:  

 

 Lp. Stanowiska  
Tygodniowy 
obowiązkowy 
wymiar  

1.  
Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, reedukatorzy, doradcy zawodowi i inni 
specjaliści w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i zdrowotnego, 
zatrudnieni w przedszkolach  szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych  

26  

 
2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

wymienionych w tabeli  przez godzinę rozumie się 60 minut.  
 

§ 5. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.  
 

§ 6. 
 
Traci moc uchwała Nr 127/XXIV/2000 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia  
25 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.  
 

§ 7. 
 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
i wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2012 r.  
  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do uchwały Nr 95/XVIII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalenia oraz obniŜenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum,  
dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym 

 
 

Zgodnie z art. 42 ust.7 pkt. 2 i 3 w związku z art. 91b ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) organ 

prowadzący zobowiązany jest do ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze  

w  przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, oraz tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, których stanowiska nie są uwzględnione w art. 42 ust.3 Ustawy Karta 

Nauczyciela. Ustalone w uchwale tygodniowe wymiary godzin zajęć zgodne są z wymogami 

ustawowymi i odpowiadają moŜliwościom organizacyjnym placówek oświatowych,  

dla których Miasto Podkowa Leśna  jest organem prowadzącym. ObniŜenie tygodniowego 

wymiaru godzin dotyczy osób zajmujących  kierownicze stanowiska pracy i powiązane jest z 

liczbą oddziałów w danej placówce. 

Stosownie do postanowień art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) niniejszy projekt uchwały 

został przedłoŜony do zaopiniowania przez związki zawodowe. 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

Podkowa Leśna 
/-/ 

Bogusław Jestadt 
 

 


