
UCHWAŁA NR XVIII/197/20 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dyrektorowi szkoły i przedszkola, wicedyrektorowi a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze 

pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach 
i jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poręba 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dyrektorowi szkoły i przedszkola, wicedyrektorowi, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni 
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach 
i jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poręba. 

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla dyrektora szkoły i przedszkola, wicedyrektora, 
a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze, obniża się, w zależności od typu i wielkości szkoły oraz warunków pracy, do ilości 
godzin zajęć, określonej w poniższej tabeli, w oparciu o ilość oddziałów: 

 
Lp. 

 
Stanowisko kierownicze 

Tygodniowy 
obowiązkowy wymiar 

godzin po obniżce 
 
poniżej 7 i 7 oddziałów 

 
10 

 
1 

 
Dyrektor przedszkola 

powyżej 7 oddziałów 7 

do 10 oddziałów i 10 oddział 7  
2 

 
Dyrektor szkoły Powyżej 10 oddziałów 5 

3 Wicedyrektor szkoły 10 i więcej oddziałów 7 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVII/171/08 Rady Miasta Poręba z dnia 28 października 2008r. w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu, pedagogom i logopedom. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2020 r. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie

Projekt uchwały stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej w wymienionych poniżej artykułach
ustawy Karta Nauczyciela, tj.:

1/ Art. 42 ust.6: 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.

2/ Art. 42 ust. 7 pkt 2: Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar
obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których
mowa w ust. 3;

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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