
Uchwała Nr XXII/191/12 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 31 maja 2012 roku 
 
 

w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnienia od obowiązku 

realizacji tych zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  

prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. z 2001 r.Nr.142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust.6 i 7 pkt 2 i 3, art. 42a ust. 1 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.), 

 
Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje 

 
§ 1 

Nauczycielom, którym powierzono wskazane niżej stanowiska kierownicze w szkołach                     
i przedszkolach publicznych każdego typu prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne, obniża 
się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych                        
i opiekuńczych określonych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela do ustalonego niżej w godzinach, 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. 
 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy 
wymiar zajęć 

1 

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie, 
liczącego: 

• 2-3 oddziałów 
• 4-5 oddziałów 
• 6 i więcej oddziałów 

 
11 
9 
7 

2 

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej: 
• do 4 oddziałów 
• 5-6 oddziałów 
• 7-8 oddziałów 
• 9-16 oddziałów 
• 17 i więcej oddziałów 

 
13 
11 
9 
8 
5 

3 
Wicedyrektor szkoły każdego typu liczącej 12 i więcej 
oddziałów 

9 

 
§ 2 

Obniżony tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,             
o którym mowa w §1  odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono funkcje dyrektora 
lub wicedyrektora w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia tych funkcji z tym,                 
że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,               
w którym zlecono nauczycielowi pełnienie funkcji dyrektora lub wicedyrektora, a ustaje                   
z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić funkcję. 
 



§ 3 
Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach 
publicznych każdego typu prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne mogą mieć przydzielone 
godziny ponadwymiarowe w sposób i w wymiarze określonym w art. 35 ust. 1 Karty 
Nauczyciela. 
 

§ 4 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może w ramach posiadanych środków 
zwolnić od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 1 niniejszej 
uchwały, lub zmniejszyć tygodniowy wymiar zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach jeżeli warunki funkcjonowania jednostki 
powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. 
 

§ 5 
1. Określa się przypadki, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć 
można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 
a) wykonywanie przez nauczyciela zadań zleconych przez organ prowadzący szkołę lub 
placówkę; 
b) powierzenie nauczycielowi ważnych dla szkoły lub placówki zadań organizacyjnych. 
2. Obniżenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły lub 
przedszkola, w której nauczyciel jest zatrudniony, określając jednocześnie wysokość obniżki             
i okres jej obowiązywania po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 
3. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w przypadkach 
wymienionych w ust. 1 nie może przekroczyć ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczyciela. 
 

§ 6 
Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych             
i opiekuńczych dla logopedy wynosi 30 godzin. 
 

§ 7 
Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych             
i opiekuńczych dla pedagoga wynosi 30 godzin. 

 
§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
 

§ 6 
Traci moc Uchwała nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 marca 2011 r. 
w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Ustrzyki Dolne, oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć (Dz. 
Urz. Woj. Podkarpackiego z 2011 r. nr 54, poz. 1052). 

 
§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. 
 
 


