
Projekt

z dnia  3 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VII.82.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 42 ust. ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, 
poz. 2203 i poz. 2245) w związku z art. 6 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo 
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 22451)) po uzyskaniu 
opinii związków zawodowych, Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady:

1) udzielania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach;

2) określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono takiego 
wymiaru w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§ 2. Ustala się pensum dla nauczycieli określonych w  § 1 pkt 1 - 2 zgodnie z poniższą tabelą:

L. p. Stanowisko - typ szkoły Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych

1 Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:

a)  do 16 oddziałów,

b) 17 oddziałów i więcej.

10

8

2 Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, 
liczącego:

a) do 20 oddziałów,

b) 21 oddziałów i więcej.

4

3

3 Wicedyrektor szkoły / zespołu liczącego:

a) do 20 oddziałów,

b) 21 oddziałów i więcej.

12

10

4 Drugi etat wicedyrektora szkoły / zespołu tworzy 
się powyżej 30 oddziałów.

12

1) Zm. poz. 2432, z 2019 r. poz. 534
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5 Kierownik świetlicy, liczącej:

a) do 150 wychowanków,

b) powyżej 150 wychowanków.

22

20

6 Nauczyciele: psycholog, pedagog, logopeda, 
doradca zawodowy.

22

7 Nauczyciele przedszkoli pracujący z grupami 
obejmującymi jednocześnie dzieci 6 - letnie 
i dzieci młodsze

25

§ 3. Wymiar godzin ustalony zgodnie z § 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowisko 
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to stanowisko.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVIII.283.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 lutego 2018 r. ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 495).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
1 września 2019 r.
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest wyrazem realizacji dyspozycji przepisu art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) zmienionej przez art. 6 pkt 14 lit d ustawy
z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy -Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz.2245).

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw w art. 6 pkt 14 lit. d
stanowi, że w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w art. 42 ust.7 pkt 3 lit. c wprowadza się
następujące zmiany: organ prowadzący szkołę określa ,,c) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin’’.

Mając na uwadze, iż większość oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Biała zapewnia
opiekę w czasie dłuższym niż wskazany 5 - godzinny czas realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, to pracujący w nich nauczyciele wypracowują obecnie więcej niż 22 godziny tygodniowo,
a różnica godzin skutkuje powstaniem godzin ponadwymiarowych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli:

1. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Białej,

2. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ ,,Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Prudniku

W ustawowym terminie przekazana została jedynie opinia ZNP Oddział w Białej: opinia negatywna dotyczy
punktu 7 i wnioskuje się w niej o zachowanie pensum na poziomie 22 godzin. Organizacja Międzyzakładowa
NSZZ ,,Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Prudniku pozostawiła projekt niniejszej uchwały bez
odpowiedzi.

Biała, 22 maja 2019 r.

Opracowała: Jadwiga Małota Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych

Mając na uwadze stan finansów gminy Biała oraz zmiany wprowadzone w ustawie o finansach publicznych w
zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia (wynik finansowy z roku 2019 brany będzie już pod uwagę przy
wyliczeniu nowego zadłużenia) sukcesywnie wprowadzane są w każdych obszarach działania mające wpływ na
ograniczenie wydatków bieżących. Działania te są niezbędne w celu przygotowania stanu finansów do nowych
kryteriów wynikających z ustawy. Ponadto założenia co do racjonalizacji wydatków bieżących przyjęto już w
pierwszej edycji WPF gminy Biała, gdzie jako priorytet przyjęto zwiększania nadwyżki operacyjnej gminy.
Działania takie należy wprowadzać w każdym możliwym obszarze wydatków budżetowych.

Zaproponowana zmiana w przedmiotowej uchwale ograniczy wydatki bieżące w obszarze związanej z
utrzymaniem oświaty, gdzie corocznie odnotowywany jest znaczący wkład gminy do realizacji bieżących zadań
oświatowych.

Sporządziła: Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 23 maja 2019 r.

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
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znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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