
UCHWAŁA NR XXIX/  171  /2013
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 28 LUTEGO 2013 ROKU

w sprawie: zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  w  realizacji  tygodniowego, 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli,  którym 
powierzono  stanowiska  kierownicze  oraz  ustalenia  tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  zajęć  pedagogów,  logopedów, 
psychologów i nauczycieli  realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki  określone  dla  stanowisk  o  różnym  tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin.

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 ze zmianami) oraz 
art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3,  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 ze zmianami) 
Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§  1.  Nauczycielom  zatrudnionym  w  pełnym  wymiarze  zajęć,  którym 
powierzono  stanowiska  kierownicze  obniża  się  tygodniowy  obowiązkowy 
wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych 
określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela do ilości godzin wskazanych  
w poniższej tabeli:

L.p. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin

1. Dyrektor przedszkola czynnego powyżej 5 godz. 5
2. Dyrektor szkoły każdego typu liczącej:

a) do 6 oddziałów
b) od 7 do 10 oddziałów
c) od 11 do 15
d) od 16 i więcej oddziałów

7
5
2
1

3. Wicedyrektor szkoły każdego typu 4
4. Kierownik świetlicy szkolnej 12

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 uchwały dotyczy również nauczycieli 
zajmujących  stanowiska  kierownicze  w  zastępstwie  nauczycieli,  którym 
powierzono  te  stanowiska  od  pierwszego  dnia  miesiąca,  następującego  po 
miesiącu, w którym zlecono im zastępstwo.



§ 3. Tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  prowadzonych  przez 
nauczycieli,  dla  których  nie  ustalono  obowiązkowego  wymiaru  godzin 
dydaktycznych,  w  tym  pedagogów,  logopedów,  psychologów,  doradców 
zawodowych zatrudnionych   w pełnym wymiarze zajęć określa poniższa tabela:

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin

1. a) Pedagog, 
b) Logopeda, 
c) Psycholog, 
d) Doradca zawodowy, 
e) Pedagog prowadzący zajęcia specjalistyczne z 
zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej, w 
tym zajęcia z zakresu  reedukacji i socjoterapii, 
oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne lub inne 
o charakterze terapeutycznym  stosownie do 
zdiagnozowanych potrzeb

25

2. Nauczyciel  przedszkola  pracujący  z  grupami 
mieszanymi  obejmujący  zarówno  dzieci  5-cio  
i 6-letnie jak i dzieci innych grup wiekowych

22

§ 4.1. W  przypadku  konieczności  łączenia  różnych  wymiarów  pensum 
w ramach jednego etatu,  tygodniowy obowiązkowy wymiar  godzin zajęć dla 
nauczycieli  ustala  się  proporcjonalnie,  do łącznej  liczby realizowanych przez 
nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych   i opiekuńczych. 
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że 
pomija się wielkość do 0,5 godziny a wielkość powyżej 0,5 godziny zaokrągla 
się do pełnej godziny.
3.  Godziny  realizowane  powyżej  pensum ustalonego  na  podstawie  ust.  1  są 
godzinami ponadwymiarowymi.

§  5.  Burmistrz  Borku  Wlkp.  na  umotywowany  wniosek  dyrektora  placówki 
może zwolnić go z części obowiązkowego wymiaru zajęć.

§ 6. Tracą moc:
1)  uchwała Nr XVII/120/2000 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 14 kwietnia 
2000 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym 
powierzono  stanowiska  kierownicze  w  szkołach  oraz  zasad  zwalniania  od 
obowiązku  realizacji  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
2)  uchwała Nr XXXIV/256/02 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 kwietnia 
2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli  szkół nie wymienionych w art.  42 ust.  3 Karty Nauczyciela oraz 
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wymiaru  godzin nauczycieli  nauczających przedmiotów w różnym wymiarze 
godzin zmieniona uchwałą Nr XII/85/2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
18 września  2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/256/02 Rady 
Miejskiej  Borku  Wlkp.  z  dnia  30  kwietnia  2002  roku  w sprawie  określenia 
tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  nauczycieli  szkół  nie 
wymienionych  w  art.  42  ust.  3  Karty  Nauczyciela  oraz  wymiaru  godzin 
nauczycieli nauczających przedmiotów w różnym wymiarze godzin.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego,  z  mocą  obowiązującą  od  dnia  
1 września 2013r.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIX/ 171  /2013
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 28 LUTEGO 2013 ROKU

w sprawie: zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  w  realizacji  tygodniowego, 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli,  którym 
powierzono  stanowiska  kierownicze  oraz  ustalenia  tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  zajęć  pedagogów,  logopedów, 
psychologów i nauczycieli  realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki  określone  dla  stanowisk  o  różnym  tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin.

Zgodnie z przepisami wynikającymi z Karty Nauczyciela, organ prowadzący określa zasady 
udzielania i rozmiar zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin oraz 
przyznaje  zwolnienia  od obowiązku  realizacji  zajęć  dla  dyrektorów,  wicedyrektorów oraz 
nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole.
Po przeprowadzeniu analizy proponuje się zmniejszenie obowiązkowego wymiaru godzin dla 
dyrektorów  i  wicedyrektorów.  Powyższa  zmiana  pozwoli  zwiększyć  ilość  godzin,  jakimi 
dysponują dyrektorzy jako osoby zarządzające placówkami oświatowymi w celu sprawnego 
kierowania jednostką oświatową. 
Zmiany  w sprawie  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dla  nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy różne obowiązki wprowadza się w celu przejrzystości 
zapisów wynikających  z  art.  42  ust.  7  pkt.  3  ustawy –  Karta  Nauczyciela  oraz  ma  ona 
charakter porządkujący.

Zgodnie z przepisem art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 
97, poz. 674 ze zm.) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć m.in. nauczycieli szkół 
niewymienionych  w art.  42  ust.3  ustawy -  Karta  Nauczyciela,  pedagogów,  psychologów, 
logopedów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 
i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust 2 pkt 11 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572)  
określa organ prowadzący szkołę lub placówkę. 

Przepis nie określa, jaki ma być maksymalny tygodniowy wymiar zajęć wymienionych 
nauczycieli.  Ustalenie  wymiaru  należy  do  swobodnego  uznania  organu  prowadzącego  
z zastrzeżeniem, że nie może on przekroczyć 40 godzin w tygodniu.

Z uwagi na rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach ( Dz. U. z 2010r. Nr 228 poz.1488), które wprowadza do szkół nowy model 
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej kluczową rolę poza nauczycielami pełnią 
grupy specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, doradca metodyczny. Należy dostosować 
czas pracy pedagogów, psychologów, logopedów i doradców metodycznych zatrudnionych w 
szkołach i  placówkach do potrzeb wynikających  z  nowych  zadań w zakresie  świadczenia 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Powyższe  zmiany  nie  obciążają  budżetu  Gminy  i  prowadzi  do  racjonalizacji  wydatków. 
Zmiana spowodowała konieczność uchylenia dotychczas obowiązującej uchwały w całości, w 
celu wprowadzenia tekstu jednolitego uchwały. 
Projekt uchwały przedstawiono do zaopiniowania związkom zawodowym. 
Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

str. 4/3


