
UCHWAŁA NR XLVHI/361/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia ty godniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 7ust.l pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 42 ust. 6, ust. 7 pkt 2 i 3 w zw. żart. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki, 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, do liczby godzin wskazanych w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono 
te stanowiska, wymiar zajęć ustalony w § 1. stosuje się odpowiednio z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w wymiarze 22 godzin.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XLIV73 1 6/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 
2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto 
Maków Mazowiecki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2022 r.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dalriuśz
Artur Miecznikowski 
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/361/2022 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęć 
do realizacji

1.

Dyrektor szkoły liczącej:
1-10 oddziałów 7
11-25 oddziałów 5
26 i więcej oddziałów 3

2. Wicedyrektor szkoły 9
3. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie liczącego:

1 - 6 oddziałów 8
7-12 oddziałów 6
12 i więcej oddziałów 4

4. Wicedyrektor przedszkola 10
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XLVIII/361/2022 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio 
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 
zawodowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Maków 
Mazowiecki

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o obowiązkowym zatrudnieniu 
od 1 września 2022 r. nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych i zgodnie 
z obowiązującym od 27 maja 2022 r. brzmieniem art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b Karty Nauczyciela, 
organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy wymiar godzin zajęć pedagogów, 
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno- 
pedagogicznych, z tym, że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin. Obecnie obowiązujące 
przepisy prawa miejscowego nie uwzględniają stanowiska pedagoga specjalnego, co prowadzi 
do konieczności wprowadzenia ww. nauczyciela do katalogu specjalistów w § 3.

PRZEWODNICZĄCY RADy

Dariusz Artur 'stiicznikowski


