
UCHWAŁA NR XXIX/167/2013
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie określenia zasad i rozmiaru udzielania zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

pedagogom i logopedom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Stawiszyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych 
(zwanych dalej „szkołami”) prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn, obniża się tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) według poniższej tabeli: 

 
L.P Stanowisko 

kierownicze 
Tygodniowy wymiar 
zajęć 

1 Dyrektor przedszkola 8 
2 Dyrektor szkoły 6 
3 Wicedyrektor szkoły 9 

2. Do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to 
stanowisko, wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że obowiązuje on tych 
nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, 
a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić zastępstwo. 

§ 2. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy 
wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z tytułu wykonywania prac zleconych przez organ 
prowadzący szkołę. 

2. Obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela zwanego dalej „zniżką zajęć” dokonuje 
Burmistrz Stawiszyna na wniosek dyrektora szkoły, określając jednocześnie wysokość zniżki i czas, na który jej 
udzielono. 

3. Zniżka godzin, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 1/3 wymiaru etatu. 

§ 3. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez 
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze, według 
następujących norm: 

 
L.p Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar 

zajęć 
1 Pedagog 

szkolny 
22 

2 Logopeda 22 

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 
ust. 2 Karty Nauczyciela. 
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§ 4. Traci moc Uchwała nr XVI/106/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania zniżek i obowiązkowego pensum oraz godzin ponadwymiarowych dyrektorom 
i wicedyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom pełniącym inne funkcje, zmieniona Uchwałą Nr 
XXI/140/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
zasad udzielania zniżek i obowiązkowego pensum oraz godzin ponadwymiarowych dyrektorom i wicedyrektorom 
szkół i przedszkoli oraz nauczycielom pełniącym inne funkcje. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r. 
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Uzasadnienie
Art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 
674 z późn. zm.) nakłada na organ prowadzący szkoły/ placówki oświatowe obowiązek określenia zasad udzielania 
zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym 
również pedagogom i logopedom. Uchwała zmienia zarówno wymiar zniżek pensum dla dyrektorów szkół 
i przedszkoli, jak i dla pedagogów szkolnych i logopedów. Obniżenie godzin pensum nauczycielom pełniącym 
stanowiska kierownicze ma przede wszystkim umożliwić im rzetelne wykonywanie obowiązków, jakie wiążą się 
z kierowaniem szkołą czy przedszkolem. Obniżenie godzin nie wpływa na obniżenie ich wynagrodzenia, a za 
dodatkowe obowiązki nauczyciel ma wypłacany dodatek funkcyjny Z kilkuletniej obserwacji stosowania 
dotychczasowej uchwały wynika, iż mimo dodatkowych obowiązków wynikających z pełnienia funkcji 
kierowniczych, są oni w stanie prowadzić o wiele więcej godzin zajęć niż ich tygodniowy obniżony wymiar zajęć 
obowiązkowych. Tym samym liczba ich godzin ponadwymiarowych jest niejednokrotnie równa lub nawet większa 
od liczby ich godzin obowiązkowych. Godziny ponadwymiarowe są godzinami dodatkowo płatnymi. Do ustalenia 
zaproponowanego w niniejszej uchwale wymiaru pensum wzięto pod uwagę: warunki, jakie istnieją w placówkach 
oświatowych na terenie gminy – liczba etatów, liczba oddziałów i ich liczebność zarówno obecna, jak 
i przewidywana rozmiar zadań wykonywanych przez dyrektorów dotychczasowe doświadczenie w stosowaniu 
przepisów dot. obniżenia pensum. Uchwała zwiększa również wymiar obowiązkowych godzin pedagogom 
szkolnym i logopedom. Wobec ciągle zwiększających się zadań w zakresie organizowania i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej zaistniała realna potrzeba zwiększenia pensum godzin pedagogom szkolnym 
i logopedom. Świadczyć może o tym choćby co raz większa liczba godzin ponadwymiarowych przydzielana im 
w ciągu ostatnich lat. Uchwała zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm) została zaopiniowana przez związki zawodowe. 
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