
UCHWAŁA NR IV/6/2019
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 994 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt  2, 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) Rada Miejska w Stopnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Stopnica obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela do 
wysokości określonej w tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze Zniżka godzin

1. Dyrektor 100 %

2. Wicedyrektor 60 %

W przypadku, kiedy wynik ustalonej zniżki godzin wg powyższej zasady będzie liczbą niepełną stosuje 
się zasadę zaokrąglenia tj. do 0,5 zaokrągla się w dół, natomiast od 0,5 i powyżej w górę.

§ 2. Obniżony wymiar zajęć ustalony w §1 dotyczy również nauczycieli, którym w zastępstwie powierzono 
stanowisko kierownicze i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
zlecono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić tę 
funkcję.

§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w placówkach prowadzonych przez Gminę Stopnica, ustala się 
następująco:

Lp. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar 
godzin zajęć

1. pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, 
doradca zawodowy 22

2.
nauczyciel przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

25

§ 4. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica.
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XXX/8/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca  2018 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela, zmieniona uchwałą Nr XXXIII/50/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 
2018 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Krzysztof Tułak
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