
UCHWAŁA NR VI/42/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko 

kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie 
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz.967 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatrudnionym w szkołach (zespołach) oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto i Gmina Pleszew:

1) dyrektorom,

2) wicedyrektorom,

3) nauczycielom, pełniącym inne stanowisko kierownicze,

4) nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze,

obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, uwzględniając wielkość i typ szkoły.

2. Ustala się dla wymienionych w §1 ust. 1 stanowisk następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

1) dla dyrektorów szkół (zespołów) liczących:

a) do 6 oddziałów - 8 godzin;

b) od 7 do 8 oddziałów - 5 godzin;

c) od 9 do 14 oddziałów - 4 godziny;

d) 15 i więcej oddziałów - 3 godziny.

2) dla wicedyrektorów szkół (zespołów) w szkołach, w których utworzono:

a) dwa stanowiska wicedyrektora - 7 godzin;

b) jedno stanowisko wicedyrektora - 5 godzin.

3) dla kierowników świetlic w szkołach (zespołach) liczących:

a) do 500 uczniów - 20 godzin;

b) od 501 uczniów - 14 godzin.

4) dla dyrektorów przedszkoli (czynnych ponad 5 godzin dziennie) liczących:

a) do 5 oddziałów - 8 godzin;

b) 6 i więcej oddziałów - 6 godzin.

5) dla wicedyrektorów przedszkoli (czynnych ponad 5 godzin dziennie) liczących:

a) do 5 oddziałów - 14 godzin;

b) 6 i więcej oddziałów - 10 godzin.
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§ 2. Z dniem 1 września 2019 r. traci moc uchwała Nr IX/58/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 
21 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek w zakresie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom 
zatrudnionym na stanowiskach dyrektora, wicedyrektora oraz pełniącego inne stanowiska kierownicze w szkole 
(zespole szkół) i przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Obowiązek określenia przez organ prowadzący zasad udzielania i rozmiaru zniżek w zakresie

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

nauczycielom zatrudnionym na stanowisku dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniących inne

stanowiska kierownicze oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole (zespole) i przedszkolu wynika z art. 42

ust. 6 i 7 pkt. 2 ustawy Karta nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem ustalając zasady udzielania i rozmiar

zniżek należy uwzględnić wielkość i typ szkoły. Zaproponowane zasady udzielania i rozmiar zniżek mają na

celu ich dostosowanie do obecnych potrzeb, które związane są między innymi ze zmianami w systemie

oświaty spowodowanymi przeprowadzoną reformą, w ramach której z dniem 31 sierpnia 2019 r. wygaszone

zostaną gimnazja funkcjonujące dotychczas na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Biorąc pod uwagę powyższe określono nowe zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla w/w stanowisk, które będą obowiązywały od dnia 1 września

2019 r.

Organ prowadzący uzyskał w zakresie zaproponowanych zasad udzielania i rozmiaru zniżek

wymaganą opinię związków zawodowych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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