
Zarządzenie Nr 567(136)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania

zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia

26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych

przez Gminę Piła

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U.

z  2016  r.  poz.  446)  oraz  §  1  pkt  2  załącznika  do  Uchwały  Nr  VII/62/11  Rady  Miasta  Piły

z  dnia  29  marca  2011  r.  w  sprawie  określenia  trybu  powoływania  członków  oraz  organizacji

i  trybu  działania  Gminnej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły, zarządzam,

co następuje:

§ 1.1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje w celu wyrażenia opinii przez

Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu

Uchwały  w sprawie określenia  zasad udzielania  i  rozmiaru obniżek,  przyznawania

zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. Karta Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę

Piła.

2. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad udzielania

i  rozmiaru  obniżek,  przyznawania  zwolnień  od  obowiązku  realizacji  zajęć  oraz

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela w przedszkolach

i szkołach prowadzonych przez Gminę Piła, będący przedmiotem konsultacji, stanowi

załącznik do zarządzenia.

§ 2.1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień 23 maja 2016 r.

2. Termin zakończenia konsultacji ustalam na dzień 06 czerwca  2016 r.

§ 3. Nieprzedstawienie  opinii  w  wyznaczonym  terminie  konsultacji  jest



równoznaczne z rezygnacją z prawa do jej wyrażenia. 

§ 4. W celu  przeprowadzenia  konsultacji  i  wyrażenia  opinii  przez  Gminną

Radę  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły,  zostanie  przekazany  Radzie

projekt  uchwały,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  1  zarządzenia  w  wersji  papierowej

i elektronicznej.

§ 5. Komórką  organizacyjną  Urzędu  Miasta  Piły  odpowiedzialną

za  przygotowanie  i  przeprowadzenie  konsultacji  jest  Wydział  Oświaty,  Kultury

i Sportu.

§ 6. Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Oświaty,

Kultury i Sportu.

§ 7. Zarządzenie  obowiązuje  z  dniem  podjęcia  i  podlega  zamieszczeniu

w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Piły  i  na  stronie  internetowej

Urzędu Miasta Piły.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ dr inż. Piotr Głowski



Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 567(136)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania

zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia

26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych

przez Gminę Piła

W związku z  art.  30  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie

gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 446) oraz § 1 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr

VII/62/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności

Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły,  który  nakłada  obowiązek  przeprowadzenia

konsultacji i wyrażenia opinii organizacji pozarządowych, w przedmiocie projektów

uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, uważam, iż

podjęcie zarządzenia jest uzasadnione.



Załącznik do Zarządzenia Nr 567(136)16

Prezydenta Miasta Piły                        

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania

zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia

26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych

przez Gminę Piła

– PROJEKT –

Uchwała Nr ………………..

Rady Miasta Piły

z dnia ………………………………………

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania

zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych

przez Gminę Piła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2016 r. poz. 446), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982

r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) uchwala, co

następuje:

§ 1. Ustala się:

1) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy

z  dnia  26 stycznia  1982  r.  Karta  Nauczyciela  oraz  przyznawania  zwolnień  od

obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. Karta Nauczyciela;

2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli  niewymienionych

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;



3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli realizujących, w ramach

stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze

godzin.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę i zespół szkół, dla których

organem prowadzącym jest Gmina Piła;

2) nauczycielu  -  należy  przez  to  rozumieć  nauczyciela,  wychowawcę  i  innego

pracownika pedagogicznego zatrudnionego w przedszkolu, szkole lub zespole szkół,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła.

§ 3. 1. Dyrektorowi  i  wicedyrektorowi  szkoły  obniża  się  tygodniowy

obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982

r. Karta Nauczyciela, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy do

wysokości ustalonej w tabeli:

Lp
.

Stanowisko kierownicze
Tygodniowy

obowiązkowy
wymiar godzin

1 2 3

1
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego do 3
oddziałów

8

2
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego 4 – 5
oddziałów

6

3
Dyrektor  przedszkola  czynnego  ponad  5  godzin  dziennie  liczącego  6  i
więcej oddziałów

4

4 Wicedyrektor przedszkola liczącego 6 i więcej oddziałów 8

5 Dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej do 16 oddziałów 5

6 Dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej 17 i więcej oddziałów 3

7 Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej do 16 oddziałów 9

8 Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej 17 i więcej oddziałów 7

2. Wymiar  zajęć  ustalony  w  ust.  1  dotyczy  również  nauczycieli  pełniących

obowiązki  w zastępstwie  nauczycieli,  którym powierzono  stanowiska  kierownicze,

z  tym  że  obowiązuje  on  tych  nauczycieli  od  pierwszego  dnia  następującego  po

miesiącu, w którym powierzono im zastępstwo.

3. Organ prowadzący może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora

szkoły w całości lub w części od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego

wymiaru  godzin  zajęć,  jeżeli  warunki  pracy powodują  znaczne zwiększenie  zadań

dyrektora.



4. Wicedyrektorowi  zastępującemu  nieobecnego  dyrektora  przysługuje

tygodniowy  wymiar  godzin  w  wysokości  ustalonej  dla  dyrektora  szkoły  od

pierwszego  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu  zastępowania  nieobecnego

dyrektora  z przyczyn  innych  niż  urlop  wypoczynkowy.  Uprawnienie  wygasa

z  pierwszym  dniem  miesiąca  następującego  po  zaprzestaniu  pełnienia  tych

obowiązków.

5. Nauczycielom,  korzystającym  ze  zniżki,  godziny  ponadwymiarowe

i  doraźnych  zastępstw  przydziela  się  tylko  w  sytuacji,  gdy  nie  ma  możliwości

realizacji tych godzin przez innego nauczyciela.

§ 4. Tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dla  nauczycieli

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(pedagogów,  psychologów,  logopedów,  doradców  zawodowych  oraz  nauczycieli

realizujących  zajęcia  w  ramach  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej)  ustala  się

według następujących norm:

L
p.

Stanowisko
Tygodniowy obowiązkowy

wymiar godzin

szkoła
(zespół
szkół)

przedszkole

1 2 3 4

1 Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy 24 24

2
Nauczyciel  prowadzący  zajęcia  z  zakresu  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

24 24

3 Nauczyciel rehabilitant 22 22

4 Nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną 18 18

5
Nauczyciele  przedszkoli  prowadzący  zajęcia  w grupach
mieszanych, według stanu na dzień 1 września, w których dzieci
sześcioletnie stanowią połowę lub większość grupy

- 22

6 Nauczyciel wspomagający 18 22 lub 25

§ 5. 1. Tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dla  nauczycieli

realizujących, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym

tygodniowym wymiarze godzin, ustala się według następującego wzoru:

WZ = (a + b + …) : (a : X + b : Y + …), gdzie:

1) WZ – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela;

2) a,  b –  oznacza  liczbę  godzin  poszczególnych  stanowisk  przydzieloną

nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły;

3) X,  Y –  oznacza  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dla



poszczególnych stanowisk.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach w taki

sposób, że pomija się wartość do 0,49, a od 0,5 przyjmuje się za pełną godzinę.

3. Wszystkie  godziny  zajęć  realizowane  przez  nauczycieli,  o  których  mowa

w ust. 1, powyżej ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,

stanowić będą godziny ponadwymiarowe.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 7.  Traci moc uchwała Nr XXXVI/421/09 Rady Miasta Piły z dnia 26 maja

2009 r.  w sprawie  określenia  zasad  udzielania  i  rozmiar  obniżek,  przyznawania

zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin  zajęć  nauczycieli  niewymienionych  w  art.  42  ust.  3  ustawy  –  Karta

Nauczyciela w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła (Dz. Urz.

Woj. Wielkopolskiego z 2009 r. Nr 140, poz. 2329).

§ 8. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  14  dniach  od  ogłoszenia  w  Dzienniku

Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  z  mocą  obowiązującą  od  1  września

2016 r.



Uzasadnienie

do Uchwały Nr ………………..

Rady Miasta Piły

z dnia ………………………………………

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania

zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych

przez Gminę Piła

Podjęcie  powyższej  uchwały  ma  na  celu  uporządkowanie  i  uaktualnienie

zapisów uchwały z dostosowaniem do zmieniającego się prawa oświatowego.

Art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nakłada na

organ prowadzący szkoły obowiązek określenia zasad udzielania i rozmiar zniżek dla

nauczycieli  pełniących  stanowiska  kierownicze  w  szkołach  oraz  przyznania

zwolnienia od obowiązku realizacji  zajęć,  tygodniowego obowiązkowego wymiaru

zajęć godzin nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

w tym również pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym oraz

nauczycielom realizującym zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Projekt  uchwały  został  uzgodniony ze  związkami  zawodowym zrzeszającym

nauczycieli.


