
w sprawie zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzonó sfunowisko
dyrektora' wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole szkolno -

UCHWAŁA Nr 43L / Lxx / 20L4
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 28 maja 2014r.

przedszkolnym lub w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Sierpc,
NapodstaWieart.7ust.1pkt8iart'18ust'1ustowyzdnioBmo,c,t9soro@
z201'3r. poz' 594 z późn' zm') w związku z art.42 ust.6 ustqwy Z dnia 26 stycznia 1982r Korta Nauczycielq \)t.:
DzU z2oI4r. poz' 191) Rada Miejska sierpca uchwala, co następuje:

s 1'
1. W celu umożliwienia Właściwej realizacji zadań' wynikających Ze spraWoWanych funkcji,
nauczycielom, którym poWierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanoWisko
kierownicze w szko|e, zespo|e szko|no _ przedszkolnym lub w przedszko|u, obniża się obowiązkowy
wymiar zajęć dydaktycznych' wychowawczych i opiekuńczych w zależności od Wielkości itypu
placówki oraz wa runków pracy'
2. obowiązkowy wymiar 8odzin zajęĆ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (obowiązkowe
pensum) dla nauczycieli, którym powierzono stanowi5ka kierownicŻe W glmnazjum WVnosi:

Lp.

r-

stanoWi5ko kierownicŻe
T\i 8odT iowa IicZba 8odzin obowiąZkowego Wymidl.r

zajęć dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych (obowiązkowe pensum)

Dyrektor gimnazjum 3/18 lub a/26tub s/30
2. Wicedyrektor gim n azju m 6/18 lub 9/26 tub 1.0/30

zes no

Lp. Stanowisko kierownicŻe
TygodnioWa liczba godzln oboWiązkoWego WymiarU

zajęć dydaktycznych, WychoWaWczych,
opiekuńczych (obowiązkowe pensum)

l Dyrektor zespołu szkolno-
p rzedszkoln ego/ szkoły podstawowej
liczące.j łącznie do 12 oddz1ałów

6/18 lub 9/26lub 1.0/30

2. Dyrektor zespołu 5z ko lno_
p rzedszkoln ego/ szkoły podstawowej
liczącej łącznie 13 oddziałów i wiecei

3/18 lub 4/Ż6lutt 5/3o

3. Wicedyrektor szkoły podstawowej 6/18 lub 9/26tub lc.l30
4. Kierownik punktu filialnego szkoły

podstawowej
9/18 lub 73l26lub 1.5/30

.5. Koordynator kultury fizycznej w szkole 8lt8
6. Kierownik świetIicy sz ko Ine1' L3/26

3' obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i

pensum) dla nauczycjeIi, którym powierzono stanowiska kierownicze
opiekuńczych (obowiązkowe
w szkole podstawowej lub

le szkol rzedszkol

4. obowiązkowy wymiar godzin zajęć dyc1aktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (obowiązkowe
pensum) dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicŻe w przedszkolu wynosi:



Lp. Stanowisko kierownicze
TygodnioWa liczba godzin oboWiązkoWego

Wymiaru zajęć dydaktycznych, WychowaWczych,
opiekuńcZych (obowiązkowe pensum)

1. Dyrektor p rzedsz ko la

czvnnego do 5 eodzin dziennie
s/zs

2. Dyrektor przedszkola liczącego do 3

oddziałów
9/25

). Dyrektor przedszkola liczącego 4 - 5
oddziałów

6/Ż5

4. Dyrektor przedszkola liczącego
6 oddziałów i więcei

s/2s

5. Wicedyrektor p rzed szko la s/25

S2'
Wymjar Zajęć, ustalony Z8odnje Z 5 1, odnosi 5ię róWnież do nauczycieIi zajmujących stanowiska
kierownicze W zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z|ym,Że obowiązuje on od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

53'
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpc.

64'
Traci moc Uchwało nr 232/XXV|/2009 Rady Miejskiej Sierpco z dnia 18 marca 2009 roku W sprawie:
zasad udzielanio obniżek tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajęć dydoktycznych,
wychowowczych i opiekuńczych nouczycielom, którym powierzono stonowisko dyrektora,
wicedyrektoro lub inne stonowisko kierownicze w szkole lub w przedszkolu prowadzonym przez
Miasto Sierpc.

Ss'
Uchwała wchodzi W życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

"FiByvH,j""^.,t:"
Marek 

fńŁapowski


