
UCHWAŁA NR 96/XIII/2012
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 

w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2001 r. nr 142 poz. 1591; ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 roku ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 
674, ze zmianami) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne funkcje kierownicze w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – w wysokości ustalonej w tabeli: 

 

L.p Stanowisko kierownicze 
Rozmiar obniżki 
tygodniowego 

wymiaru zajęć o: 

1. 

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej : 
do 4 oddziałów 
od 5 do 7 oddziałów 
od 8 do 11 oddziałów 
od 12 do 17 oddziałów 
18 i więcej oddziałów 

44%, 
56% 
67% 
72% 
77% 

2. 
Wicedyrektor szkoły każdego typu, liczącej: 
od 12 do17 oddziałów, 
18 i więcej oddziałów 

50% 
67% 

3. 

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, 
liczącego: 
do 6 oddziałów 
7 i więcej oddziałów 64% 

73% 

2. Wymiar godzin ustalony zgodnie z ust. 1 dotyczy również nauczycieli, którym stanowisko kierownicze 
powierzono w zastępstwie. Wymiar godzin obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

3. Niepełne godziny tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin wynikające z obniżki określonej w ust.1 
zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas poniżej 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełną godzinę. 

§ 2. Traci mocUchwała Nr 214 / XXXVI / 2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2006 r. 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku. 
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Przewodnicząca Rady Gminy 

mgr inż. Ewa Janik
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Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniem zmienionego art. 42 ust. 7 pkt 2 [ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie 
ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1)], organ prowadzący szkołę lub placówkę określa 
zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6. 

Z treści cytowanego przepisu wynika, że organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania 
i rozmiar obniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze poprzez obniżenie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wynikającego z dyspozycji przepisu art. 42 ust. 3 cytowanej ustawy 
w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku 
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3. 

Z tak rozumianej delegacji ustawowej dla organu prowadzącego wynika prawo do ustalenia poziomu obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, a nie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach. 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, poza wyjątkami określonymi w ustawie, określa w sposób 
jednoznaczny właśnie przepis art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Stosownie do przepisu art. 91d pkt 1 Karty 
Nauczyciela w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania 
i kompetencje organu prowadzącego określone m.in. w art. 42 ust. 7, wykonuje rada gminy. 

Dotychczasowe uregulowania tej kwestii znajdują się w uchwale Nr 214/XXXVI/2006 Rady Gminy Małkinia 
Górna z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Małkinia Górna, w której to uchwale realizowany tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (po obniżce) 
jest jednakowy dla wszystkich nauczycieli, bez względu na ich podstawowy obowiązkowy tygodniowy wymiar 
godzin na zajmowanym stanowisku nauczycielskim. Zaproponowana w niniejszej uchwale zmiana reguluje 
przedmiotową kwestię w taki sposób, że określa obniżkę procentową w stosunku do tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin. 

Projekt uchwały został poddany uzgodnieniom z organizacjami związkowymi działającymi w oświacie. 

W dniu 4 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej odbyło się spotkanie, w którym 
uczestniczyli: Wójt Gminy, jego zastępca i dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej 
oraz przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Nr 2561 Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy 
Małkinia Górna NSZZ Solidarność Region Mazowsze i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowi Mazowieckiej. 

Stanowisko związków zawodowych, w sprawie przedmiotowej uchwały zostało określone jako negatywne 
bez podania oceny merytorycznej co zostało zapisane w protokole. 

Wobec takiego stanowiska związków zawodowych Wójt Gminy powiadomił pismem z dnia 18 kwietnia 
2012 r. o podtrzymaniu swojego stanowiska i zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) powiadomił przedstawicieli obu związków 
zawodowych o możliwości przedstawienia stanowiska związków zawodowych na posiedzeniu Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Biorąc powyższe pod uwagę jak również rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz orzecznictwo sądów 
administracyjnych, zmiana uchwały jest zasadna. 
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