
UCHWAŁA NR 239/XXXIII/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze

w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczuczyn

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, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Szczuczyn ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
w zależności od wielkości szkoły, określony w tabeli poniżej:

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęć
1. Dyrektor szkoły liczącej:

-do 9 oddziałów 
-od 10 do 18 oddziałów
-powyżej 18 oddziałów

5
4
3

2. Wicedyrektor szkoły 6
2. Przez szkołę rozumie się również Zespół Szkolno-Przedszkolny prowadzony przez Gminę Szczuczyn.

3. Przy ustalaniu liczby oddziałów uwzględnia się oddziały zerowe funkcjonujące przy szkołach.

4. Wymiar zajęć ustalonych w ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych 
nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi 
zastępstwo.

5. Rada Miejska może na pisemny wniosek zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin określonych w ust. 1 w uzasadnionych przypadkach znacznego 
zwiększenia zadań dyrektora.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 6 i art. 42 ust. 7 pkt. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania
i rozmiar zniżek - tzw. obowiązkowego pensum określonego w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze - dyrektorom, wicedyrektorom i inne
stanowiska kierownicze określone w statutach szkół i placówek. Na podstawie art. 91 d pkt 1 ustawy Karty
Nauczyciela zadania i kompetencje organu prowadzącego w powyższym zakresie należą do Rady Miejskiej
w Szczuczynie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z organizacji pracy szkół. Regulacja zawarta
w niniejszej uchwale jest dostosowana do aktualnego stanu szkół i placówek istniejących w Gminie
Szczuczyn i uwzględnia przy poszczególnych rozwiązaniach typ i wielkość szkoły oraz zwiększenie zadań
na poszczególnych stanowiskach.

Przedmiotowa uchwała została skonsultowana z dyrektorami placówek oświatowych oraz pozytywnie
zaopiniowana przez związek zawodowy (pismo nr ZO ZNP 022/28/2017 z 31 maja 2017 r.)
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