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UCHWAŁA Nr XXVI/289/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Kozienice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. Nr 97 poz. 674 z 2006r. z późn. zm.), i art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne funkcje kierownicze w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Kozienice, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. –
Karta Nauczyciela. Rozmiar obniżek określa poniższa tabela:
Lp.

Stanowisko kierownicze

1. Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie liczącego:
2 oddziały
od 3 i więcej oddziałów
2. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:
2 oddziały
3 oddziały
4-5 oddziałów
6 i więcej oddziałów
Wicedyrektor przedszkola liczącego 5 i więcej oddziałów
3. Dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu , liczącej:
Do 4 oddziałów
5-6 oddziałów
7-8 oddziałów
9-16 oddziałów
17 i więcej oddziałów

Obniżka tygodniowego
wymiaru zajęć o
0,20 etatu
0,28 etatu
0,52 etatu
0,60 etatu
0,68 etatu
0,76 etatu
0,52 etatu
0,33 etatu
0,44 etatu
0,55 etatu
0,72 etatu
0,83 etatu
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Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu , liczącej:
12 – 16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
4. Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”
5. Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia
-

0,50 etatu
0,61 etatu
0,69 etatu
0,78 etatu

2. W szkole (zespole szkół każdego typu, która liczy 12-30 oddziałów, tworzy się stanowisko
wicedyrektora.
3. W szkole (zespole szkół) każdego typu, która liczy 31 i więcej oddziałów, tworzy się kolejne stanowisko
wicedyrektora.
4. Wymiar godzin ustalony zgodnie z ust. 1 dotyczy również nauczycieli, którym stanowisko kierownicze
powierzono w zastępstwie. Nowy wymiar godzin obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu w którym powierzono zastępstwo, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
5. Niepełne godziny tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin wynikające z obniżki określonej
w ust.1 zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że do 0,50 godziny pomija się, a co najmniej 0,50
godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 2. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie
zadań, można zwolnić dyrektora szkoły (zespołu) od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć
określonego w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
§ 3.1. Dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne funkcje kierownicze w placówkach
oświatowych można przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym połowy
realizowanego tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć (po uwzględnieniu obniżki wymiaru godzin).
2. Dyrektorom placówek oświatowych godziny ponadwymiarowe przydziela Burmistrz Gminy,
a pozostałym nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze – dyrektor szkoły (zespołu).
§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 KN tj. pedagoga, psychologa i logopedy zatrudnionych w pełnym wymiarze
zajęć w placówkach oświatowo – wychowawczych określa się według następujących norm:
- Pedagog szkolny – 20 godzin
- Psycholog zatrudniony w szkole – 20 godzin
- Logopeda zatrudniony w szkole – 20 godzin
- Nauczyciel doradca metodyczny – ½ etatu
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/308/2000 Rady Miasta i Gminy w Kozienicach z dnia 14 września 2000r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Miasto i Gminę Kozienice z późniejszymi zmianami, Uchwała nr IX/142/2003 Rady Miasta i Gminy Kozienice
z dnia 29 maja 2003r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli: pedagoga,
psychologa, logopedy i doradcy metodycznego oraz ustalenie godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli
realizujących swój obowiązek w różnym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowo –
wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Rada Miasta i Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach:
Mariusz Prawda

