
• 


UCHWALA NR XVIIIJ127/2012 

RADY MIEJSKJEJ W MAKOWIE MAZOWIECKJM 


z dnia 24 maja 2012 r. 


w sprawie szczegolowych zasad udzielenia i rozmiaru obniZek tygodniowego obowi!{zkowego wymiaru 

godzin zajfc dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych prowadzonych bezposrednio z uczniami lub 


wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, ktorym powierzono stanowiska kierownicze oraz okreslenia 

tygodniowego obowi!{zkowego wymiaru godzin zajfC pedagogow, psychologow i logopedow, w szkolach 


i placowkach oswiatowo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Makow Mazowiecki 


Na podstawie art. 7 ust. I pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzltdzie gminnym 
(Oz. U. z 200 I r. Nr 142 poz. 1591 ze zm .)oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Oz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co 
nastfpuje: 

§ 1. Nauczycielom, kt6rym powierzono stanowiska kierownicze w szkolach oraz plac6wkach oswiatowo
wychowawczych prowadzonych przez Miasto Mak6w Mazowiecki, obniza si~ tygodniowy obowil\Zkowy wymiar 
godzin zaj~6 dydaktycznych, wychowawczych i opiekllllczych, okreslony w artA2 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Oz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) do liczby godzin wskazanych 
w tabe1i stanowiltcej zalltcznik do uchwaiy. 

§ 2. Przepisy uchwaiy stosuje si~ r6wniez do nauczycieli zajmujltcych stanowiska kierowrncze w zast~pstwie 
nauczycieli, kt6rym powierzono te stanowiska, z tym, Ze obowiqzuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia 
miesiltca nast~pujltcego po miesiltcu, w kt6rym zlecono nauczycielowi zast~pstwo. 

§ 3. Okresla si~ tygodniowy obowiltzkowy wymiar godzin zaj~c pedagog6w, psycholog6w i logoped6w, 
w szkolach i plac6wkach oswiatowo wychowawczych prowadzonych przez Miasto Mak6w 
Mazowiecki w wymiarze 25 godzin. 

§ 4. Ola okreSlenia tygodniowego obowiltzkowego wymiaru godzin zaj~6 dla nauczycieli wymienionycb w § 
3 przez godzin~ rozumie si~ 60 minut. 

§ 5. Tygodniowy obowiltzkowy wymiar godzin zaj~c nauczyciela realizujltcego w ramach stosunku pracy 
obowiltzki okreslone dla stanowisk 0 r6Znym tygodniowym obowiltzkowym wymiarze godzin ustala Sl~ 

proporcjonalnie w odniesieniu do Iltcznej liczby zaj~6 realizowanych przez tego nauczyciela . 

§ 6. Wykonanie uchwaiy powierza si~ Burmistrzowi Miasta. 

§ 7. Traci moc uchwala Nr VIII48 /20 II Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 maja 20 II r. 
w sprawie szczeg610wych zasad udzielenia i rozmiaru obniZek tygodniowego obowiltzkowego wymiaru godzin 
zaj~c dydaktycznych, wychowawczych i opiekUI\czych prowadzonych bezposrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, kt6rym powierzono stanowiska kierownicze oraz okreslenia 
tygodniowego obowiltzkowego wymiaru godzin zaj~c pedagog6w, psychoJog6w i logoped6w, w szkolach 
i plac6wkach oswiatowo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Mak6w Mazowiecki. 

§ 8. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Ozienniku Urz~dowym Wojew6dztwa 
Mazowieckiego z moq obowiltzujltca od dnia I wrzesnia 2012 r. 

Przewodniczltcy Rady 

M;~ 
walde;t:~abielski 
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Zal'lcznik Nr I do Uchwaly Nr XVIIIII27/2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckirn 

z dnia 24 rnaja 2012 r. 

Tv!!.odniowy wvrniar zaiec do realizacii L.p. Stanowisko kierownicze 

Dyrektor szkoly I zespolu szkoll 

licz'l.cego 


I. 

15- 0-5 oddzialow 

- 6-9 oddzialow 13 

- 10-14 oddzialow 11 

- 15-19 oddzialow 9 

- 20-24 oddzialy 7 

25-29 oddzialow 5 

30-34 oddzialy 3 

1- powyzej 34 oddzialow 

Wicedyrektor zespolu szkol 102. 

Dyrektor przedszkola, czynnego ponad 

5 godzin dziennie, licz'l.cego: 


do-3 oddzialow 


3. 

12 

4-6 oddzialow 10 

7-9 oddzialow 8 

10-12 oddzialow 6 

413-15 oddzialow 

powyzej 15 oddzialow 2 

14Wicedyrektor przedszkola 4. 
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Uzasadnienie 

W chwili obecnej tzw. zniiki pensum dla dyrektora szkoly nie slt ustalane na podstawie ustawy czy 
rozporZl\.dzenia. Te m6wi<\, ie dyrektor, kt6ry jest nauczycielem rna dokladnie takie same pensum dydaktyczne 
jak inni nauczyciele w jego plac6wce. Z uwagi jednak na szczeg61nlt funkcj~ dyrektora szkoly i zakres 
obowiltzk6w wynikajltcy z pelnionej funkcji, przepisy prawa przewidujlt w stosunku do nauczyciela-dyrektora 
szkoly obnizanie wymiaru pensum, albo zwolnienie z obowiltzku realizacji pensurn. Zgodnie z art. 42, ust. 7 pkt 
2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) organ 
prowadzltcy szkol~ okreslaw drodze uchwaly zasady udzielenia i rozmiar obnizek tygodniowego 
obowiltzkowego wymiaru godzin zaj~e dyrektorom i zast~pcom dyrektor6w szk6l oraz nauczycielom, kt6rym 
powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowy obowiltzkowy wymiar godzin zaj~e pedagog6w, 
psycholog6w i 10goped6w, w szkolach i plac6wkach oswiatowo - wychowawczych. Przepis ten oznacza, ie 
o zniice, w sensie okreslenia pewnych zasad, od kt6rych uzaleznia si~ zniik~ i jej rozmiar, decyduje organ 
prowadZl\.cy. 1ak zwykle musi kierowae si~ przeslankami racjonalnymi, w zwiltzku z tym im wi~ksza szkola, 
tym wi~ksza znii:ka. W przypadku najwi~kszych plac6wek istnieje tatie moiliwose zwolnienia dyrektora 
z calego pensum. W zwiltzku z tym, ze tahe wicedyrektor szkoly rna prawo do zniiki na tych samych zasadach, 
musi bye wprowadzona pewna korelacja mi~dzy wielkoscilt zniiek dla dyrektora i wicedyrektor6w. Niekt6re 
organy prowadzltce przyjmujlt zasad~, ie im wi~kszlt znizk~ otrzymujlt wicedyrektorzy, tym nnniejszlt dyrektor 
i odwrotnie. Niewlttpliwie rozmiar zniiek powinien bye takie uzaleiniony od rodzaju, typu i specyfiki szkoly. 
Reasumujltc, nalei:y uznae, ze znizka nawet jednej godziny musi bye udzielona zawsze, natomiast jej wymiar 
zalei:y od przeslanek islniejltcych konkretnie na obszarze danego organu prowadzltcego. Wprowadzone zmiany 
w stosunku do dotychczas obowiltzujltcych uchwal polegajlt na zapisaniu wymiaru w taki spos6b aby byl 
dokladnie okrdlony i uzaleiniony od wielkosci i typu szkoly a w zwiltzku z tym - liczblt oddzial6w, oraz 
warunk6w pracy , aby uniknlte cz~stego podejmowania uchwal w przedmiotowej sprawie proponuj~ podj~cie 
uchwaly w przedstawionej wersji. Majltc powyisze na uwadze podj~cie uchwaly jest zasadne. 

IlL'1 MI '.,. <Z to.lIASTA 
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