
UCHWAŁA NR VI/49/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 

Nauczyciela

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506/ oraz art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2018 r. 
poz. 967 z późn. zmianami/ Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje :

§ 1. 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu obniża się obowiązkowy 
tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Obowiązkowy tygodniowy wymiar 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  dla tych nauczycieli ustala się według następujących norm 
:

1) dyrektor szkoły podstawowej - 5 godz.

2) wicedyrektor szkoły podstawowej                                        -                 10 godz.

3) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie     -                  8 godz.

4) kierownik szkoły filialnej -                 17 godz.

2. Burmistrz może obniżyć lub zwolnić dyrektora na czas określony od obowiązków realizacji tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć, jeżeli warunki funkcjonowania placówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

3. Obniżka lub zwolnienie z realizacji obowiązkowego pensum godzin następuje na umotywowany wniosek 
dyrektora.

4. Wymiar zajęć ustalony 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 powierzono nauczycielowi zastępstwo.

§ 2. 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 
Nauczyciela ustala się w następujący sposób :

- pedagog, logopeda, psycholog, doradca zawodowy  – 20 godz.

- nauczyciel  pracujący z grupą obejmującą dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze – 22 godziny

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 4. 

Z dniem 1 września 2019 roku traci moc uchwała Nr XXII//151/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 
24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć  nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy -  Karta 
Nauczyciela.
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogusław Michalczyk
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