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UCHWAŁA Nr XXXVII/338/2013
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek,
o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku
realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Punkt 1 w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27
marca 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których
mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jak w poniższej tabeli:

Lp.
1.

2.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:
4-5 oddziałów
6 i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły (Zespołu Szkół) każdego typu liczącego:
5-6 oddziałów
7-9 oddziałów
10-13 oddziałów
14–16 oddziałów
17 i więcej oddziałów

Tygodniowy
wymiar zajęć
10
8
11
8
7
6
5
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3.

4.

5.
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Wicedyrektor szkoły (Zespołu Szkół) każdego typu liczącej:
16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
Kierownik świetlicy szkolnej liczącej:
od 30 – 80 wychowanków
od 81 – 120 wychowanków
powyżej 120 wychowanków
Kierownik praktyk
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10
8
15
14
14
12

”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.
Przewodniczący Rady:
Tadeusz Marton
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Uzasadnienie
Przedłożona uchwała reguluje wymiary godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
w szkołach. Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą dot. tabeli „pkt 2” (przedziału 14-16 oddziałów 6 godzin).
W zmienionej Uchwale w w/w przedziale oddziałów dyrektor placówki realizował 7 godzin. Niniejszą zmianą
do Uchwały regulujemy (na prośbę dyrektora Publicznego Gimnazjum w Karczewie) zniżkę godzin do 6 co
umożliwi dyrektorowi lepszą organizację placówki, zaś jedna godzina, o którą zostaje obniżony wymiar
zostanie rozdysponowana dla nauczyciela przedmiotu.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe: NSZZ „Solidarność” i Związek
Nauczycielstwa Polskiego.

