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Poz. 4083
UCHWAŁA NR XLVII/607/2018
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami oraz zasad przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji
tych zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze,
zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana
Dolna.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875, z późn.zm.) oraz art. 42, ust. 7, pkt 2 w związku
z ust. 6 i art. 91, pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 roku,
poz. 1189, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą” w związku z art. 147, pkt 3 Ustawy z dnia 27 października
2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2203, z późn.zm.) oraz art. 4,
ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1523, z późn.zm.) – Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje:
§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna:
1) dyrektorów;
2) wicedyrektorów;
3) nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze;
4) nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela któremu powierzono
stanowisko kierownicze.
§ 2. 1. Nauczycielom, o których mowa w § 1, pkt 1 i 2 w związku z koniecznością realizacji zadań
związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym w szkole lub w placówce obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.
2. Rozmiar obniżek zajęć, o których mowa w ust. 1 następuje w zależności od wielkości i typu szkoły lub
placówki oraz od warunków pracy.
3. Rozmiar obniżek zajęć, o których mowa w ust. 1 określa poniższa tabela:
L.p.

1.

Stanowisko

Tygodniowy
rozmiar obniżki
zajęć

Dyrektor przedszkola:
1)czynnego pięć godzin dziennie, liczącego:
4 godziny

Tygodniowy wymiar
godzin zajęć

18 godzin
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3.

–2–

Poz. 4083

a)do dwóch oddziałów przedszkolnych:
6 godzin
16 godzin
b)trzy lub więcej oddziałów przedszkolnych:
2)czynnego ponad pięć godzin dziennie, liczącego:
10 godzin
12 godzin
a)do dwóch oddziałów przedszkolnych:
12 godzin
10 godzin
b)trzy oddziały przedszkolne:
14 godzin
8 godzin
c)cztery lub więcej oddziałów przedszkolnych:
Dyrektor szkoły podstawowej lub zespołu placówek oświatowych lub zespołu szkoły
i przedszkola, liczącego:
1)do czterech oddziałów:
6 godzin
12 godzin
2)pięć lub sześć oddziałów:
8 godzin
10 godzin
3)siedem lub osiem oddziałów:
10 godzin
8 godzin
4)od dziewięciu do szesnastu oddziałów:
13 godzin
5 godzin
5)siedemnaście lub więcej oddziałów:
15 godzin
3 godziny
Wicedyrektor szkoły podstawowej lub zespołu placówek oświatowych lub zespołu szkoły
i przedszkola, liczącego:
1)do siedmiu oddziałów:
4 godziny
14 godzin
2)od ośmiu do jedenastu oddziałów:
6 godzin
12 godzin
3)od dwunastu do szesnastu oddziałów:
9 godzin
9 godzin
4)siedemnaście lub więcej oddziałów:
11 godzin
7 godzin

§ 3. Do ilości oddziałów, określonych w pkt 2 i 3 tabeli, o której mowa w § 2, ust. 3 od której zależy
obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, określonych
w art. 42, ust. 3 ustawy nauczycielom, o których mowa w § 1, pkt 1 i 2 wlicza się:
1) oddziały wychowania przedszkolnego zorganizowane w szkołach podstawowych;
2) oddziały przedszkola, wchodzącego w skład zespołu placówek oświatowych lub zespołu szkoły
i przedszkola.
§ 4. 1) Rozmiar obniżek zajęć określony w § 2, ust. 3, w pkt 1 i 2 tabeli dotyczy odpowiednio nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska.
2) Rozmiar obniżek zajęć określony w § 2, ust. 3, w pkt 3 tabeli dotyczy odpowiednio nauczycieli pełniących
inne stanowiska kierownicze.
3) Obniżki, o których mowa w ust. 1 i 2 obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powierzono nauczycielowi inne stanowisko kierownicze lub zastępstwo.
4) Jeżeli powierzenie nauczycielowi innego stanowiska kierowniczego lub zastępstwa nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca to obniżka obowiązuje od dnia powierzenia.
§ 5. Jeżeli warunki funkcjonowania placówki oświatowej powodują znaczne zwiększenie zadań
i obowiązków nauczycieli, o których mowa w § 1, pkt 1 i 2 lub zaistnieją przyczyny związane ze specyfiką
organizacyjną tej placówki powodujące czasową destabilizację jej bieżącej pracy – Wójt Gminy Mszana Dolna
może w uzasadnionych przypadkach:
1) zastosować większą ilość godzin obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich
rzecz, niż wynikającego z § 2,
2) przyznać zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42, ust. 3 ustawy.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/411/09 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego
wymiaru zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna (Dz.Urz.Woj.Małopolskiego z 2009 roku: Nr 444,
poz. 3262).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.
§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandra Kania

