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UCHWAŁA NR XXVIII/214/12
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Dobczyce oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli, w tym również nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy zajęcia o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 oraz w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska
w Dobczycach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych obniża się,
z dniem powierzenia funkcji, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę
między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w poniższej
tabeli:

L.p.
1.
2.

3.
4.
5.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor Gimnazjum
Wicedyrektor Gimnazjum
Dyrektor Szkoły Podstawowej-12 i więcej oddziałów
Dyrektor Szkoły Podstawowej do 12 oddziałów
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
Dyrektor Przedszkola
Wicedyrektor Przedszkola
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia

Obowiązkowy tygodniowy wymiar
zajęć.
8
10
3
8
7
8
12
10
5,33

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ustępem 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 zastępstwo.
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3. Burmistrz Gminy w uzasadnionych przypadkach może zwolnić dyrektora/wicedyrektora placówki
oświatowej od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela w całości lub w części, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie
zadań dyrektora/wicedyrektora.
§ 2. 1. Pedagogom, logopedom, psychologom i doradcom zawodowym zatrudnionym w placówkach
oświatowych ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w poniższej tabeli:
Stanowisko

L.p.
1.
2.
3.
4.

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

Pedagog
Logopeda
Psycholog
Doradca zawodowy

25
25
25
25

2. Przez godzinę zajęć, o których mowa w ust. 1 rozumie się 60 minut.
§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, realizującego zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze w ramach jednego stosunku pracy, dla których przewidziana jest różna tygodniowa
liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby
realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych i opiekuńczych oraz wychowawczych.
2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w ust 1 wylicza się według
następującego wzoru: W = (X1 + X2 + ...): (X1: Y1 + X2: Y2 + ...), gdzie:
1) W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,
2) X1, X2, .... - oznacza ilość godzin tygodniowego wymiaru zajęć w ramach różnych stanowisk przydzieloną
danemu nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym placówki oświatowej,
3) Y1, Y2, ... - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla danych stanowisk określonych
w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela.
4) ilorazy X1: Y1, X2: Y2, ... określone w ust. 2 przyjmuje się w zaokrągleniu do części setnych,
3. Nauczycielom wychowania przedszkolnego zatrudnionym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
prowadzącym zajęcia w grupach mieszanych 3, 4, 5 i 6-cio latków lub 4, 5 i 6-cio latków, ustala się
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w wymiarze 22 godziny.
4. Nauczycielom wychowania przedszkolnego zatrudnionym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
prowadzącym zajęcia w grupach mieszanych 5 i 6-cio latków, gdzie w grupie jest co najmniej połowa dzieci
sześcioletnich, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w wymiarze 22 godziny .
5. Wymiar, o którym mowa w ust.2, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że wartość do 0,5 godziny
pomija się, a wartość co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę.
6. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy
- Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.
§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, o którym mowa w § 3 ust.1, ustala się
indywidualnie na jeden rok szkolny.
§ 5. Tracą moc:
1) Uchwała nr XXXVII/335/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: zasad
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy
i Miasta Dobczyce działających w zakresie oświaty oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2) Uchwała nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie:
zmiany Uchwały nr XXXVII/335/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie: zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach
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organizacyjnych Gminy i Miasta Dobczyce działających w zakresie oświaty oraz zasad zwalniania
z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

