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Poz. 1609
UCHWAŁA NR LII/25/2018
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek
dyrektorom i wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także
nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
– Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 91d ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) w związku
z art.76 pkt 22 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U z 2017r.
poz. 2203) Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w przepisach jest mowa o szkole bez bliższego określenia należy przez to rozumieć również
przedszkole.
§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach ustala się następująco:
Stanowisko
pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny,
doradca zawodowy
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§ 3. Określa się następujące zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole,
a także dla nauczycieli, którzy obowiązki dyrektora pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze:
1) nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach obniża się
tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa
w art. 42 ust. 3 ustawy – 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
Dyrektor szkoły:
- do 18 oddziałów
- powyżej 18 oddziałów
Wicedyrektor szkoły:
- do 18 oddziałów
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2) do liczby oddziałów, od której zależy obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć wlicza się
wszystkie oddziały funkcjonujące w ramach zespołu,
3) obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć określone w pkt 1 nauczycielowi, który obowiązki
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze mają
zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo,
4) nauczycielom, o których mowa w pkt. 1 nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to
konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu
prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania
w więcej niż jednym oddziale,
5) nauczyciele, o których mowa w pkt 1 mogą tylko w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych
koniecznością zapewnienia właściwej organizacji pracy szkoły i braku innego nauczyciela, realizować
zastępstwa doraźne.
§ 4. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora szkoły można
zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć, określonego
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 5. Tracą moc następujące uchwały:
- Uchwała Nr LII/ 74 / 2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010 roku 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 (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego Nr 287 poz. 2949 z dn. 28.10.2010r.)
- Uchwała Nr XXII/43/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr LII /74 / 2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010 roku 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 (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego poz. 1665 z dn. 1.06.2012r.)
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Leszek Golik

