
UCHWAŁA NR XXIX/221/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze, zasad zwalniania z obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz 
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli 

w placówkach, dla których Gmina Żarów jest organem prowadzącym. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się: 

1) zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom którym 
powierzono funkcje kierownicze, 

2) zasady zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, 
którym powierzono funkcje kierownicze, 

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych. 

§ 2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole 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 (pensum do realizacji): 

Lp. Stanowisko, typ (rodzaj 
szkoły/przedszkola/placówki) 

Nauczycielskie 
pensum podstawowe Zniżka Pensum do 

realizacji 

1. 

Dyrektor szkoły podstawowej  
liczącej: 
1) powyżej 400 uczniów 
2) powyżej 14 oddziałów 

18 
22 
26 
30 

15 
18 
21 
24 

3 
4 
5 
6 

2. Wicedyrektor szkoły podstawowej 

18 
22 
26 
30 

11 
13 
17 
19 

7 
9 
9 
11 

3. 

Dyrektor szkoły podstawowej 
liczącej: 
1) mniej niż 200 uczniów, 
2) co najmniej 6 oddziałów, a poniżej 10 

18 
22 

10 
14 

8 
8 

4. 

Kierownik świetlicy (klubu młodzieżowego)  
w szkole podstawowej liczące: 
1) powyżej 100 uczniów 
2) co najmniej 5 grup 
3) czynnej 8 godzin dziennie 

26 14 12 

5. 

Dyrektor przedszkola liczącego: 
1) powyżej 100 dzieci, 
2) powyżej 4 grup 
3) czynnego min. 8 godzin dziennie 

25 
22 

17 
14 

8 
8 

§ 3. Organ prowadzący może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora/wicedyrektora  
szkoły/przedszkola od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w art. 42 ust. 3 ustawy - 
Karta Nauczyciela, jeśli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań 
dyrektora/wicedyrektora. 
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§ 4. Wymiar zajęć ustalony w § 2 oraz możliwość zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć, o której mowa w § 
3 uchwały odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, 
którym powierzono te stanowiska. 

§ 5. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych określa się na 22 godziny. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr LI/364/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono funkcje kierownicze, zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli w placówkach, dla których Gmina Żarów jest 
organem prowadzącym 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2021 r. 

 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Iwona Nieradka 

Id: 2629C7E1-7BB5-479A-AA8E-85F2DE301A9D. Podpisany Strona 2



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela „Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi
pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od
obowiązku realizacji zajęć (...)”. Natomiast zgodnie z art. 42 ust. 7 organ prowadzący szkołę określa m. in. zasady
udzielania i rozmiar obniżek, a także przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć. Określa również
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych.

Z uwagi na fakt, iż z dniem 1 września 2021r. Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach zostaje
przekształcona w Szkołę Filialną w Mrowinach, podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Żarowie, stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach zostanie wygaszone. Z dniem
31 sierpnia 2021r. kończy się także kadencja ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach. W zamian
powstanie kolejny etat stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie, który w ramach swoich
obowiązków będzie nadzorował Szkołę Filialną w Mrowinach.

Mając na względzie duży zakres obowiązków, związanych z organizacją filii w Mrowinach, wicedyrektor szkoły
będzie miał możliwość uzyskania całkowitej zniżki godzin, za zgodą organu prowadzącego oraz dyrektora Szkoły
Podstawowej w Żarowie (§ 3 ust. 2 uchwały).

Treść uchwały została zaopiniowana pozytywnie przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz
Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi
Świdnickiej.

Sporządziła:

Katarzyna Janik

Kierownik Referatu Organizacyjnego
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