
UCHWAŁA NR XX/101/12
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela. 

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 o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 2-3, 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.) oraz art. 37 ust.1 
i art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.)- 

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje : 

§ 1. 

Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice, w brzmieniu ustalonym w załączniku 
nr 1. 

§ 2. 

Określa się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w brzmieniu 
ustalonym w załączniku nr 2. 

§ 3. 

Z dniem 31 sierpnia 2012 r. traci moc uchwała Nr XXIX/173/2000 Rady Miejskiej w Sułkowicach 
z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz wymiar zajęć pedagogów i psychologów 
zatrudnionych w szkołach. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sułkowic. 

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia – z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr Jan Socha
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 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/101/12 
 Rady Miejskiej w Sułkowicach 
 z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

Zasady udzielania i rozmiar obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Sułkowice. 

§ 1 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Sułkowice, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, do wysokości określonej  
w odpowiedniej tabeli. 

 

1) przedszkole samorządowe 
Lp. Nazwa 

stanowiska 
kierowniczego

Liczba 
oddziałów 
przedszkola 

Rozmiar obniżki 
w tygodniowym 
obowiązkowym 
wymiarze godzin 
zajęć 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
zajęć po udzielonej obniżce (różnica 
do realizacji) 

2-3 17/25, tj. 0,68 8/25, tj. 0,32 

4-5 19/25, tj. 0,76 6/25, tj. 0,24 

1. Dyrektor 
przedszkola 

6 i więcej 21/25, tj. 0,84 4/25, tj. 0,16 

 

2) szkoła podstawowa i gimnazjum 
Lp. Nazwa 

stanowiska 
kierowniczego 

Liczba 
oddziałów 
szkoły 

Rozmiar obniżki 
w tygodniowym 
obowiązkowym 
wymiarze godzin 
zajęć 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
zajęć po udzielonej obniżce (różnica 
do realizacji) 

do 14 13/18, tj. 0,72 5/18, tj. 0,28 1. Dyrektor 
szkoły 
podstawowej 
lub gimnazjum 

15 i więcej 15/18, tj. 0,83 3/18, tj. 0,17 

12-14 9/18, tj. 0,50 9/18, tj. 0,50 2. Wicedyrektor 
szkoły 
podstawowej 
lub gimnazjum 15 i więcej 11/18, tj. 0,61 7/18, tj. 0,39 

Dla dyrektorów i wicedyrektorów, których obowiązuje inne pensum, stosuje się odpowiednio 
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3) szkoła podstawowa i gimnazjum z oddziałami integracyjnymi 

 

4) zespół placówek oświatowych 

 

 

 

Lp. Nazwa 
stanowiska 
kierowniczego 

Liczba 
oddziałów 
szkoły 

Rozmiar obniżki 
w tygodniowym 
obowiązkowym 
wymiarze godzin 
zajęć 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
zajęć po udzielonej obniżce (różnica 
do realizacji) 

 do 14 15/18, tj. 0,83 3/18, tj. 0,17 1. Dyrektor szkoły 
podstawowej 
lub gimnazjum 
z oddziałami 
integracyjnymi 

15 i więcej 17/18, tj. 0,94 1/18, tj. 0,06 

12-14 11/18, tj. 0,61 7/18, tj. 0,39 
2. Wicedyrektor 

szkoły 
podstawowej 
lub gimnazjum 
z oddziałami 
integracyjnymi 

15 i więcej 13/18, tj. 0,72 5/18, tj. 0,28 

Dla dyrektorów i wicedyrektorów, których obowiązuje inne pensum, stosuje się odpowiednio 

Lp. Nazwa 
stanowiska 
kierowniczego 

Liczba 
oddziałów 
zespołu 

Rozmiar obniżki 
w tygodniowym 
obowiązkowym 
wymiarze godzin 
zajęć 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
zajęć dydaktycznych po udzielonej 
obniżce (różnica do realizacji) 

 do 14 15/18, tj. 0,83 3/18, tj. 0,17 1. Dyrektor 
zespołu 

15 i więcej 17/18, tj. 0,94 1/18, tj. 0,06 

12-14 11/18, tj. 0,61 7/18, tj. 0,39 2. Wicedyrektor 
zespołu 

15 i więcej 13/18, tj. 0,72 5/18, tj. 0,28 

3. Kierownik 
wychowania 
przedszkolnego 

- 10/25, tj. 0,40 15/25, tj. 0,60 

Dla dyrektorów i wicedyrektorów, których obowiązuje inne pensum, stosuje się odpowiednio 
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2. Obniżka, o której mowa w ust. 1, przysługuje również nauczycielom zajmującym 
stanowiska kierownicze w zastępstwie dyrektora, tj. wicedyrektorowi oraz innemu 
nauczycielowi pełniącemu zastępstwo, o którym mowa w art. 39 ust. 7 ustawy o systemie 
oświaty, w sytuacji, gdy dyrektor nie może wykonywać przypisanych do tej funkcji 
obowiązków. Obniżka przysługuje w tym przypadku, licząc od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi takie zastępstwo. 

§ 2 

1. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, powodujących znaczne zwiększenie zadań 
realizowanych przez dyrektora, Burmistrz może go zwolnić – w całości lub części- od 
obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonego 
w odpowiedniej tabeli. 

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na pisemny uzasadniony wniosek 
dyrektora  
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 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/101/12 
 Rady Miejskiej w Sułkowicach 
 z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
 
 

Tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  
dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

§ 1. 

Określa się następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla niektórych nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice: 

1) nauczyciele „wspomagający” w oddziałach integracyjnych: 

a) w przedszkolach - 25 godzin, 

b) w szkołach podstawowych i gimnazjach - 18 godzin; 

2) nauczyciele prowadzący nauczanie indywidualne - 18 godzin; 

3) pedagodzy szkolni - 20 godzin; 

4) pedagodzy specjalni; w tym prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze- 20 godzin; 

5) logopedzi - 20 godzin; 

6) psycholodzy - 20 godzin; 

7) doradcy zawodowi - 20 godzin.  
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