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z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010
r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek
oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela,
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych,
nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom
i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także
nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 91 d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela (tekst jednolity – Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje:
§ 1. § 1. Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli
prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom
oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki
kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna otrzymuje nowe brzmienie:
„Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych,
prowadzonych przez nauczycieli bezpośrednio z uczniami lub wychowankami lub na ich rzecz, nauczycieli
placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się następująco:
Stanowisko

Tygodniowy wymiar czasu pracy
w godzinach

Nauczyciel pedagog, psycholog, doradca zawodowy

- 30

- Nauczyciel wspomagający

- 25

- Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne (w tym korekcja wad postawy , wad
wymowy)

- 30
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§ 2. § 3 pkt 1 Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli
prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom
oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki
kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna otrzymuje nowe brzmienie:
„nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych obniża się
tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i ustala się następująco:
Stanowisko
- Dyrektor przedszkola:
- w przedszkolach
2 oddziałowych
- w przedszkolach 3-4
oddziałowych
- w przedszkolach o 5
i więcej oddziałach

Tygodniowy wymiar czasu pracy w godzinach
- 16
- 12
-8

- Dyrektor szkoły:
- do 18 oddziałów
- powyżej 18 oddziałów

-8
-6

- Wicedyrektor szkoły:
- do 18 oddziałów
- powyżej 18 oddziałów

- 10
-8

- Kierownik świetlicy

- 24

W szkołach w których z mocy prawa nie tworzy się stanowiska wicedyrektora, obniżenie tygodniowego
wymiaru czasu pracy ustala indywidualnie Prezydent Miasta."
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady
Miasta
Andrzej Dąbrowski

