
OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek, oraz 
przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXXII/376/2013 Rady Miasta Gniezna z 3 kwietnia 2013 r. 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek, oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami 
albo na ich rzecz dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2013 r. poz. 3158), z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XX/214/2016 Rady Miasta Gniezna z 6 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek, oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 
rzecz dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr XX/214/2016 Rady Miasta Gniezna z 6 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek, oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r. poz. 2838), który 
stanowi:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.”;

2) § 3 uchwały Nr XX/214/2016 Rady Miasta Gniezna z 6 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek, oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r. poz. 2838), który 
stanowi:

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 roku.”.
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3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta  
Gniezna

Michał Glejzer
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Załącznik do obwieszczenia

Rady Miasta Gniezna

z 29 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/376/2013
Rady Miasta Gniezna

z dnia 3 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek, oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 
w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,  poz. 191 ze zmianami) Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole obniża się z tego tytułu 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

§ 2. Obniżony obowiązkowy wymiar godzin zajęć wynosi:

1) Dyrektor przedszkola 6 godzin

2) Wicedyrektor przedszkola 10 godzin

3) Dyrektor szkoły 3 godziny

4) Wicedyrektor szkoły 8 godzin

5) Kierownik świetlicy 18 godzin

§ 3. Wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z § 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on 
tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca jeśli w tym dniu powierzono im zastępstwo lub od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono im zastępstwo w innym dniu i przestaje 
obowiązywać z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko.

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach organ prowadzący może 
przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nieprzekraczającym 3 godzin tygodniowo, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach liczba godzin ponadwymiarowych może być zwiększona.

§ 5. Organ prowadzący szkołę może w ramach posiadanych środków finansowych w uzasadnionych 
przypadkach zwolnić dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze, 
a także nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie od obowiązku realizacji tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§ 6. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli szkół 
niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala 
się według następujących norm:

l.p. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy 
wymiar godzin

1. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi,  
zatrudnieni w szkołach i placówkach

25

2. Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach 
mieszanych, obejmujących dzieci z różnych grup 

25
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wiekowych
§ 7. 1)  

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze 
prowadzącego zajęcia określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, ustala się 
proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych.

2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w ust. 1 wylicza się 
według następującego wzoru:W = (G1 + G2 + ... + Gn) : [(G1 : P1) +( G2 : P2) + ... + (Gn : Pn)]

gdzie:

W – oznacza ustalony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć;

G1, G2, ..., Gn – oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi 
w arkuszu organizacyjnym szkoły;

P1, P2, ..., Pn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych określony dla danych stanowisk.

3. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin, w ten sposób, że wielkości 
nie przekraczające 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej godziny.

4. Różnica między tygodniowym wymiarem godzin przydzielonych, a ustalonym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarem godzin stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych, które oblicza się według stawki 
osobistego zaszeregowania i ustalonego pensum.

5. Pensum dla tych nauczycieli ustala się indywidualnie dla każdego i na jeden rok szkolny.

6. Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze pensum może dochodzić tylko w wyjątkowych 
przypadkach gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami Karty 
Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do nauczania 
danego przedmiotu.

7. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 
nauczyciela uzupełniającego etat w innej szkole ustala się według zasad określonych w § 7.

8. Za prawidłowe ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela odpowiada 
dyrektor szkoły, który zatrudnia nauczyciela.

§ 8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w § 7 ma zastosowanie również do nauczycieli 
zobowiązanych do uzupełnienia etatu w innej szkole, z tym, że  pensum określone przez dyrektora szkoły (P) 
ustala się z tego wymiaru zajęć, który realizuje w szkole macierzystej.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XLIV/484/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek, oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 
rzecz dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela oraz uchwała Nr XXXVII/434/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2009 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/484/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek, oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 
rzecz dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela.

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XX/214/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 6 kwietnia 2016 r. 
o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek, oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami 
albo na ich rzecz dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 2838), która weszła w życie z dniem 29 kwietnia 2016 r.
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§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.
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