
  

UCHWAŁA NR X/100/19 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  oraz tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych 

nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów 

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) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) Rada Miejska w Augustowie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  oraz tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów. 

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze obniża się tygodniowy wymiar zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela, do wysokości liczby godzin określonej w tabeli. 

Stanowisko kierownicze Liczba oddziałów/ 

wychowanków 

Tygodniowy  

wymiar zajęć 

Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie 2 20 

 3 i więcej 16 

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie 4-5 6 

 6 i więcej 4 

Wicedyrektor przedszkola 6 i więcej 10 

Dyrektor szkoły/zespołu każdego typu do 12 5 

 13-20 4 

 powyżej 20 2 

Wicedyrektor szkoły/zespołu każdego typu 12-18 7 

 19 i więcej 6 

Kierownik świetlicy szkolnej  do 50 25 

 51-100 20 

 powyżej 100 12 

Kierownik obiektu sportowego - 12 

§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z tabelą odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych 

nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi 

zastępstwo. 
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§ 4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach: 

1) pedagogów - 22 godz.; 

2) psychologów - 22 godz.; 

3) logopedów - 22 godz.; 

4) terapeutów pedagogicznych - 22 godz.; 

5) doradców zawodowych - 20 godz; 

6) nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze - 22 godz. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/81/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. 

poz. 1511). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie 

Marcin Kleczkowski 
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Uzasadnienie 

Regulacja zawarta w niniejszej uchwale uwzględnia zmiany w prawie, które wejdą w życie od 1 września 

2019 r. Uchwała ma na celu wykonanie zapisów art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty 

Nauczyciela. 

W § 2 w tabeli obniża się do 5 godzin tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi szkoły do 12 oddziałów, określoną 

w Uchwale Nr VII/81/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie, zgodnie z Uchwałą Nr VII/81/19 

Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2019 r. powinien realizować pensum tygodniowe w ilości 

6 godzin. 

W ramowym planie nauczania tygodniowy wymiar godzin języka polskiego w klasach IV-VII wynosi - 

5 godzin. W roku szkolnym 2019/2020 dyrektor szkoły jako nauczyciel języka polskiego, będzie 

realizowała swoje pensum w klasie VI. 

W związku z powyższym oraz w celu umożliwienia realizacji dodatkowych zadań wynikających 

z zajmowanego stanowiska i braku stanowiska wicedyrektora w szkole, zasadne jest podjęcie niniejszej 

uchwały i obniżenie obowiązującego wymiaru zajęć do 5 godzin. 

Projekt uchwały został przedstawiony do opinii związków zawodowych. 
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