Uchwała Nr 236/V/09
Rady Miasta Józefowa
z dnia 23 lipca 2009 r.

w sprawie zasad udzielania i rozliczania obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów
przedszkoli i szkół.

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.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2,
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.), Rada Miasta Józefowa uchwala,
co następuje:
§1.
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach,
szkołach podstawowych i gimnazjum 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.). Wymiar godzin zajęć określony jest w poniższej tabelce:

L.P
1.

2.
3.
4.

5.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:
- 8 oddziałów i mniej,
- 9 -16 oddziałów,
- 17 oddziałów i więcej
Wicedyrektor szkoły każdego typu, liczącej:
- 12 -16 oddziałów,
- 17 oddziałów i więcej
Kierownik świetlicy szkolnej, liczącej:
- 3-5 grup wychowawczych,
- powyżej 5 grup wychowawczych
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin
dziennie, liczącego:
- 2 oddziały,
- 3 oddziały,
- 4-5 oddziałów,
- 6 oddziałów i więcej
Wicedyrektor przedszkola liczącego 6 i więcej
oddziałów

Tygodniowy wymiar
godzin
8
5
3
9
7
16
12
12
10
8
6
10

§2
Wymiar zajęć ustalony zgodnie z §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 zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§3
W szczególnie uzasadnionych przypadkach i w ramach posiadanych środków, na
wniosek zainteresowanego dyrektora placówki oświatowej, można go zwolnić od
obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w §1.
§4
Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu lub szkole
można przydzielić godziny ponadwymiarowe, jednak w wymiarze nie
przekraczającym połowy obowiązującego pensum, w zaokrągleniu do pełnej godziny.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§6
Traci moc uchwała Nr 208/IV/04 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie zasad organizacji pracy pedagogicznej w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto Józefów.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązywania od dnia
1 września 2009 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 o zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2009 r. nr 1 poz. 1) organ prowadzący szkołę lub placówkę
określa zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół.
Uchwała nie pociąga za sobą dodatkowych skutków finansowych.

