
 

 

UCHWAŁA NR LIII(391)2018 

RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE 

z dnia 29 maja 2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego pensum nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barczewo 

oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych niektórych nauczycieli 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875) 

oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 i pkt. 3, art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz.U.2017.1189) Rada Miejska w Barczewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, w szkołach 

podstawowych, zespołach szkół oraz w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 

Barczewo, 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 do liczby 

godzin zajęć określonych w tabeli: 

l.p. stanowisko kierownicze 
obowiązkowy tygodniowy 

wymiar  

1. 

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:  

- do 5 oddziałów 8 

- od 6 i więcej oddziałów 6 

2. 
Wicedyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:  

- od 6 i więcej oddziałów 10 

3. 

Dyrektor szkoły podstawowej, zespołu szkolno przedszkolnego, zespołu 

szkół liczącej: 
 

- do 8 oddziałów 4 

- od 9 do 15 oddziałów 4 

- od 16 do 20 oddziałów 3 

-od 21 oddziałów i więcej 2 

4. 

Wicedyrektor szkoły podstawowej, zespołu szkolno-przedszkolnego, 

zespołu szkół liczącej: 
 

- od 12 do 15 oddziałów 8 

- od 16 do 20 oddziałów 6 

- od 21 oddziałów i więcej 4 

§ 2. Ustalony w § 1 obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych odnosi się także do nauczycieli, którym powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrektora 

w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia tych funkcji z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo. 
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§ 3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w przedszkolu, w szkole podstawowej, w zespole szkół oraz w zespole szkolno-przedszkolnym ustala się 

w danym roku szkolnym w oparciu o liczbę oddziałów zamieszczonych w arkuszu organizacyjnym. 

§ 4. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela w następującej wysokości: 

l.p. stanowisko 
Obowiązkowy 

tygodniowy wymiar 

1. nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzący zajęcia w grupach 

mieszanych, obejmujących dzieci 6-letnie i dzieci innych grup wiekowych  
22 

2. pedagog, psycholog, logopeda 22 

3. doradca zawodowy 22 

4. specjalista prowadzący zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne, zajęcia z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
22 

§ 5. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala 

się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach 

poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin 

w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. 

Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe. 

2. Dla każdego nauczyciela pensum ustala się indywidualnie na jeden rok szkolny. 

3. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o których mowa w § 5 jest dyrektor szkoły. 

§ 6. Z dniem 31 sierpnia 2018r. traci moc Uchwała Nr LII/351/14 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 

31 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego pensum 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Barczewo oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018r. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Maciejewski 
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