
Uchwała nr XXXIV/389/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, zasad
zwalniania  od  obowiązku  realizacji  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla których Gmina Świdnica jest organem
prowadzącym.

Na podstawie art.  18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 3, 6
i 7  pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.
1112 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§1. Ilekroć w uchwale jest mowa o szkole bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć:
przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Świdnica.

§2.  Nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  szkołach,  obniża  się
tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych
i  opiekuńczych,  określony  w  art.  42  ust.  3  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  r.  Karta
Nauczyciela,  zwanej  dalej  Kartą  Nauczyciela,  o  liczbę  godzin  zajęć  stanowiącą  różnicę
między obowiązującym  nauczyciela wymiarem zajęć a rozmiarem zniżki, zgodnie z zapisem
określonym w tabeli:

Lp. stanowisko, typ (rodzaj) szkoły;
zasady.

nauczycielskie
pensum
podstawowe

zniżka pensum
do realizacji

1. Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie liczącego:
1.1.  2  oddziały  liczące  do  45
dzieci,

25
22

5
4

20
18

   2.  2  oddziały  powyżej  45
dzieci.

25
22

7
6

18
16

2. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:
2.1.   2  oddziały  liczące  do  45
dzieci,

25
22

9
8

16
14

  2. 2 oddziały powyżej 45 dzieci, 25
22

11
10

14
12

  3.  3  oddziały  liczące  do  65
dzieci,

25
22

13
12

12
10

  4. 3 oddziały powyżej 65 dzieci. 25
22

15
14

10
8



3. Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum liczących:
3.1.  co  najmniej  6  oddziałów
a  poniżej  9  oraz  powyżej  70
uczniów do 190 uczniów,

18
26
30

10
16
18

8
10
12

   2.  co  najmniej  9  oddziałów
a  poniżej  16  oddziałów  oraz
powyżej  190  uczniów  do  320
uczniów,

18
26
30

13
19
21

5
7
9

   3.  co  najmniej  16 oddziałów
i  więcej  oraz  powyżej  320
uczniów.

18
26
30

15
21
23

3
5
7

4. Wicedyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum liczących:
4.1. 12 do 15 oddziałów, 18

22
26
30

9
12
15
18

9
10
11
12

  2. 16 i więcej oddziałów. 18
22
26
30

11
14
17
20

7
8
9
10

§3. Organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może
w  uzasadnionych  przypadkach  zwolnić  dyrektora  szkoły  od  obowiązku  realizacji
tygodniowego  wymiaru  zajęć,  jeżeli  warunki  funkcjonowania  szkoły  powodują  znaczne
zwiększenie zadań dyrektora.

§4. Wymiar zajęć ustalony w § 2 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  po  miesiącu,  w  którym
powierzono nauczycielowi zastępstwo.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§6.  Uchyla  się  załącznik  Nr  1  do  uchwały  Nr  XXXI/271/2000  Rady  Gminy  Świdnica
z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu
określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom dodatków
motywacyjnego,  funkcyjnego  i  za  warunki  pracy  oraz  niektórych  innych  składników
wynagrodzenia,  a  także  wysokości,  zasad  przyznawania  i  wypłacania  dodatku
mieszkaniowego.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz



Uzasadnienie 
do uchwały nr XXXIV/389/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, zasad
zwalniania  od  obowiązku  realizacji  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla których Gmina Świdnica jest organem
prowadzącym.

Dyrektorom  i  wicedyrektorom  oraz  nauczycielom  pełniącym  inne  stanowiska
kierownicze w szkole w myśl art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela  obniża  się  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust.3 cytowanej ustawy lub zwalnia
się ich od obowiązku realizacji tych zajęć.

Dotyczy  to  również  nauczyciela,  któremu  powierzono  obowiązki  w  zastępstwie
nauczyciela, pełniącego obowiązki kierownicze.

Art.  42  ust.  7  pkt  1  i  2  ustawy Karta  Nauczyciela  nakłada  na  organ  prowadzący
obowiązek ustalenia zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin
nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  przedszkolach,  szkołach
podstawowych i gimnazjach Gminy Świdnica.

Mając  na  uwadze  fakt,  że  po  spełnieniu  określonych  wymagań  formalnych,
dyrektorem  placówki  oświatowej  oprócz  nauczyciela  przedmiotu  może  zostać  także
nauczyciel – bibliotekarz, nauczyciel świetlicy, pedagog szkolny, w § 2 wprowadzono zniżkę
dla  wymienionych  pracowników  pedagogicznych  proporcjonalną  do  ich  obowiązkowego
tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych.

Dlatego też w § 2 zniżkę określono dla nauczycieli świetlicy, pedagogów szkolnych
z 26 godzinnym pensum, dla nauczycieli – bibliotekarzy z pensum 30 – godzinnym. 

Natomiast w przedszkolach zniżkę określono dla nauczycieli pracujących z grupami
dzieci  6  –  letnich  z  pensum  22  –  godzinnym  oraz  z  dziećmi  młodszymi  z  pensum
25 – godzinnym.

Zasady  udzielania  i  rozmiar  zniżek,  przedstawione  w  projekcie  uchwały,  zostały
pozytywnie  zaopiniowane  przez  organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny  -   Kuratorium
Oświaty we Wrocławiu (pismo KO/KPGiS/114/10/2005  z  dnia  19  stycznia  2005  r.)  oraz
przez  związki  zawodowe:  Związek  Nauczycielstwa Polskiego –  Oddział  Gmina Świdnica
i  Niezależny  Samorządny  Związek  Zawodowy  „Solidarność”  -  Pracowników  Oświaty
i Wychowania Ziemi Świdnickiej (pismo z dnia 20 stycznia 2005 r.).

Projekt nie budzi zastrzeżeń: Jarosław Wasyliszyn

Projekt uchwały został rozpatrzony przez
Komisję Oświaty
na posiedzeniu w dniu 15.02.2005
Komisja wydała opinię pozytywną

Dyrektor GZO Jadwiga Generowicz

Sporządziła: Anna Zając


