
UCHWAŁA NR 237/XXIV/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach 

prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 42 ust.6 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2215 ) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, zespołach 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o liczbę godzin stanowiącą różnicę miedzy obowiązującym 
nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w poniższej tabeli. 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć  

1. Dyrektor przedszkola, liczącego: 
 - do 4 oddziałów  
- od 5 do 7 oddziałów  
- 8 i więcej oddziałów 

 
 8 
 6 
 5 

2. Wicedyrektor przedszkola 12 
3. Dyrektor szkoły lub zespołu, liczącej: 

- od 9 do 17 oddziałów 
- 18 i więcej oddziałów 

 
 5 
 3 

4. Wicedyrektor szkoły lub zespołu, liczącej: 
- do 17 oddziałów 
- 18 i więcej oddziałów 

 
 9 
 7 

5. Kierownik świetlicy szkolnej, liczącej: 
- od 100 do 150 wychowanków 
- 151 i więcej wychowanków 

 
20 
16 

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym; że obniżony wymiar obowiązuje 
tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi 
zastępstwo. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 343/XLII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17.08.2005roku w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzonych przez Miasto 
i Gminę Serock. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

Zgodnie z art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.
poz. 263, z późn. zm.) organ prowadzący szkołę określa zasady udzielania i rozmiar zniżek nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach. Z uwagi na zmiany dokonane w jednostkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, będące następstwem reformy systemu edukacji oraz
przekształceń dokonanych przez organ prowadzący, które mają wpływ na wielkość placówek oraz warunki
pracy, zasadnym jest ustalenie nowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związek zawodowy Zarząd Oddziału Powiatowego
ZNP w Legionowie.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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