
UCHWAŁA NR XLII/294/2017
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki 
w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, 

nauczycieli wspomagających, doradców zawodowych i  logopedów zatrudnionych w szkołach 
podstawowych i przedszkolach, dla których  organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 42 ust. 6 i 7 
pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1189)  Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, zwanych 
dalej szkołami oraz w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny, 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 lub w § 2 ust. 1-5 niniejszej uchwały, 
o następującą liczbę godzin: 

1) dyrektorowi szkoły liczącej:

a) do 6 oddziałów – o 8 godzin,

b) od 7 do 8 oddziałów – o 10 godzin,

c) od 9 do 16 oddziałów – o 13 godzin,

d) od 17 oddziałów i więcej – o 15 godzin;

2) wicedyrektorowi szkoły liczącej:

a) do 6 oddziałów – o 4 godziny,

b) od 7 do 8 oddziałów - o 6 godzin,

c) od 9 do 16 oddziałów – o 9 godzin,

d) od 17 oddziałów i więcej - o 11 godzin;

3) dyrektorowi przedszkola liczącego:

a) do 4 oddziałów – o 17 godzin;

b) od 5 do 6 oddziałów – o 18 godzin,

b) od 7 oddziałów i więcej – o 19 godzin;

4) wicedyrektorowi przedszkola bez względu na liczbę oddziałów o 13 godzin.

2. Dyrektorowi szkoły i przedszkola może zostać przyznane zwolnienie od obowiązku realizacji 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonego w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych warunkami 
funkcjonowania szkoły lub przedszkola powodującymi znaczne zwiększenie jego zadań.

3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć, ustalony w ust. 1, odnosi się również do nauczycieli, którym 
powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§ 2. 1.  Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami dla pedagoga w wysokości 22 godzin. 

2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami dla psychologa w wysokości 22 godzin.
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3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami dla doradcy zawodowego w wysokości 22 godzin.

4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami dla nauczyciela wspomagającego w wysokości 
22 godzin.

5. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami dla logopedy w wysokości 22 godzin.

6. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami przez 
nauczycieli wymienionych w ust. 1-5 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji 
zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych lub korekcyjnych.

7. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, wymienionych w ust. 1-5, 
przez godzinę rozumie się 60 minut.

§ 3. 1.  Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
według zasady proporcjonalności polegającej na tym, że sumę przydzielonych nauczycielowi godzin zajęć 
dzieli się przez sumę przydzielonych mu części etatów. 

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach, 
przy czym czas poniżej 0,5 godziny pomija się, a czas wynoszący co najmniej 0,5 godziny – zaokrągla się do 
pełnej godziny.

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w ust. 1, ustala się według 
następującego wzoru:                                                                                                          

gdzie:

1) W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć;

2)  X1, X2, …, Xn - oznacza ilość godzin zajęć na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi 
w arkuszu organizacji szkoły; 

3)  Y1, Y2, …, Yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta nauczyciela lub § 2 ust. 1-5 niniejszej uchwały. 

4. Godziny zajęć realizowane przez nauczyciela powyżej ustalonego tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w ust. 3, stanowią godziny ponadwymiarowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 5. 1. Traci moc uchwała Nr  XXIV/68/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów 
i wicedyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich 
zastępstwie, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych 
w szkołach podstawowych gimnazjum i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto 
Brzeziny(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2865).

2. Dotychczasowe uchwały w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół podstawowych  od obowiązku 
realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku 
szkolnym 2017/2018, podjęte na podstawie § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w ust.1 zachowują moc do dnia 
wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, jednak nie dłużej niż do 
31 sierpnia 2018 roku.

Id: AABC7A72-ECCB-4AA3-8227-0ACC5CE2B5E9. Podpisany Strona 2



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Tadeusz Barucki
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