
- projekt-  

UCHWAŁA NR ……. 

RADY GMINY W PIEKOSZOWIE 

z dnia 26 września 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Piekoszów Nr LXI/419/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019r. poz. 506, 1309) oraz art. 42 ust.7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z 26 stycznia 

1982r.  – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018r. poz. 967, 224 z 2019r. poz. 730, 1287) , Rada Gminy 

Piekoszów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr LXI/419/2014 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze, § 2 otrzymuje brzmienie: 

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach  

i zespołach szkół, w zależności od wielkości  i typu placówki oraz warunków  pracy, obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

określony w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć określonych w tabeli: 

Lp. STANOWISKO KIEROWNICZE 
Tygodniowy wymiar 

zajęć 

1. Dyrektor przedszkola, szkoły, placówki:  

 - do 10 oddziałów 8 godzin 

  - od 11 oddziałów do 20 oddziałów 6 godzin 

  - zespoły placówek oświatowych 5 godzin 

2. Wicedyrektor przedszkola, szkoły , placówki:  

 w Zespole Placówek Oświatowych w Jaworzni  12 godzin 

 w Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe  12 godzin 

 w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie 10 godzin 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów. 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.  

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Sporządził: Justyna Robak 

Zatwierdził: Justyna Robak 

Sprawdził: Magdalena Merta 

Podpisał: Zbigniew Piątek  



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały……………Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 września 2019 r.  zmieniającej uchwałę 

Rady Gminy Piekoszów Nr LXI/419/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze 

 

 Artykuł 42 ust.7 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela zawiera delegację do określenia przez organ 

stanowiący j.s.t. zasad i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w szkołach lub placówkach oświatowych oraz zasad przyznawania zwolnień do obowiązku realizacji 

zajęć. 

Uchwałą Nr LXI/419/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. Rada Gminy Piekoszów określiła tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zgodnie 

z którą  pensum wicedyrektora szkoły, przedszkola, placówki wynosi 10 godzin tygodniowo. 

Jednakże w związku z realizacją zajęć kształcenia zintegrowanego przez wicedyrektorów placówek 

oświatowych w Jaworzni i Micigoździe w ilości 12 godzin tygodniowo wspomniana kadra 

kierownicza wypracowywałaby godziny ponadwymiarowe.  

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 6a ustawy Karta Nauczyciela „Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz 

innym nauczycielom, o których mowa w ust. 6, korzystającym z obniżonego tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 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”. W praktyce powyższy zapis oznacza likwidację godzin 

ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.  

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne w celu przestrzegania 

przepisów prawa oraz racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.  

Projekt uchwały został zaopiniowany przez ZNP Oddział w Piekoszowie oraz Międzyzakładową 

Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Kielcach.  

 


