
UCHWAŁA Nr XXXVII/403/2017 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 7 września 2017r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich 
zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach 
oraz limitu etatów nauczyciela bibliotekarza.   
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935) w związku  
z art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 
1189) oraz art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 i 949) Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
uchwala, co następuje:  
 
             § 1. W uchwale Nr XL/455/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 lutego 
2010r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach oraz limitu etatów 
nauczyciela bibliotekarza po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 
 
„§ 1a. W związku z włączeniem Publicznego Gimnazjum w Silnowie do ośmioletniej Szkoły 
Podstawowej w Juchowie, Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, z dniem włączenia 
gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, staje się wicedyrektorem ośmioletniej 
szkoły podstawowej. Wicedyrektorowi obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o 6 godzin na okres od 1 września 
2017 r. do 31 sierpnia 2019r. tj. do czasu likwidacji klas dotychczasowego gimnazjum.”. 
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
             § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od  
1 września 2017r. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
Uzasadnienie  
 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela w art. 42 ust. 6 mówi, że dyrektorowi  
i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze  
w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć uwzględniając zasadność 
tej obniżki w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy. Zatem przyjąć 
należy, że nie daje organowi wyboru co do zasady, że może obniżyć, a obniża. 
Zważywszy na fakt, iż na mocy art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, dyrektor dotychczasowego gimnazjum, 
prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do 
ośmioletniej szkoły podstawowej, staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej 
i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora 
dotychczasowego gimnazjum. 
W uchwale Nr XL/455/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 lutego 2010r.  
w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach oraz limitu etatów 
nauczyciela bibliotekarza ustalono, że wicedyrektora powołuje się w szkole, jeżeli liczba 
oddziałów wynosi od 12 – 20. 
W szkole podstawowej w Juchowie począwszy od 1 września 2017r. liczba klas szkoły 
podstawowej i klas gimnazjum wyniesie łącznie 9 oddziałów i na mocy tego zapisu nie 
można zastosować obniżki pensum dla wicedyrektora. 
Uwzględniając jednak, że w okresie przejściowym reformy oświaty w szkole podstawowej 
będą prowadzone klasy gimnazjum oraz będzie konieczność sprawowania nadzoru 
pedagogicznego oraz przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego należy podjąć niniejszą 
uchwałę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


