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Zarządzenie Nr 116/2016 

Wójta Gminy Nieporęt  

z dnia 19 kwietnia 2016 r. 

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 

miejscowego – projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne 

stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Nieporęt 

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395) 

oraz § 2 ust. 2 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 203, 

poz. 6097, zm. z 2016 r., poz. 987) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu 

uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, 

wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nieporęt, zwane dalej „Konsultacjami”. 

 

§ 2. Ogłosić rozpoczęcie Konsultacji, zgodnie z ogłoszeniem, stanowiącym załącznik                               

do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3. Zamieścić ogłoszenie o rozpoczęciu Konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na stronie internetowej Urzędu Gminy.  

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy Nieporęt. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  

do Zarządzenia Nr 116/2016 

Wójta Gminy Nieporęt  

z dnia 19 kwietnia 2016 r. 

 

 

Nieporęt, dnia 19 kwietnia 2016 r.  

 

 

 

OGŁOSZENIE  

WÓJTA GMINY NIEPORĘT  

 

o rozpoczęciu konsultacji w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu 

uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze                       

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nieporęt 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

 

 

     Na podstawie § 2 ust. 3 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 

listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 2010 r. Nr 203, poz. 6097, zm. z 2016 r., poz. 987) 

 

ogłasza się rozpoczęcie konsultacji, zwane dalej „Konsultacjami”  w zakresie projektu aktu 

prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska 

kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nieporęt, stanowiącego 

załącznik do niniejszego Ogłoszenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

 

I. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 20 kwietnia 2016 roku.  

    Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 28 kwietnia 2016 roku. 

 

II. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 

4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

przekazywanego do Urzędu Gminy Nieporęt: 



1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Nieporęt, e-mail: 

urzad@nieporet.pl 

2) osobiście poprzez złożenie pisemnych uwag w siedzibie kancelarii Urzędu Gminy 

Nieporęt przy placu Wolności 1, w godzinach pracy Urzędu. 

 

III. Celem Konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy 

przedmiotu Konsultacji. 

 

IV. Sprawozdanie z przeprowadzonych Konsultacji zawierające informacje dot.: 

1) liczby podmiotów biorących udział w Konsultacjach; 

2) wykaz zgłoszonych uwag; 

3) uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag, 

zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej 

Urzędu Gminy. 

 

V. Uwagi zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące. 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do Ogłoszenia: 

Projekt aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom 

i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Nieporęt 
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Załącznik do Ogłoszenia Wójta Gminy Nieporęt   

o rozpoczęciu konsultacji w zakresie projektu aktu 

prawa miejscowego – projektu uchwały                            

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom 

pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie  

 

GZO.011.1.2016                  Projekt

               

 

UCHWAŁA  Nr .........../............/2016 

                                             RADY GMINY NIEPORĘT 

  z dnia ........................2016 r. 

 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, 

wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nieporęt 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 42 ust. 7 i art. 91d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.
1
) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uchwała określa:  

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; 

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

a) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 

b) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnionych w 

 celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem, 

c) pedagogów, 

d) psychologów, 

e) logopedów, 

f) doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 

                                                           
1
 T.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 357, poz. 1268 i poz. 1418. 



i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. 

zm
2
). 

 

§ 2. 1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający 

z planu nauczania lub organizacji pracy przedszkola lub szkoły w danym okresie roku 

szkolnego, nie wyczerpuje obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, powinien 

w innych okresach danego roku szkolnego realizować taką liczbę godzin zajęć (zwiększoną 

lub zmniejszoną), aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu całego roku szkolnego 

odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć. 

2.  Praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć, określonymi w ust. 1, nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych. 

3. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę 

godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć – godzinami 

ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć, określony według zasad ustalonych w ust. 1. 

4. Ustalony dla nauczyciela, na zasadach określonych w ust. 1, tygodniowy wymiar godzin 

zajęć, różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w okresach zwiększonego 

wymiaru godzin zajęć przekraczać 1,5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 

5. Różny w poszczególnych okresach roku szkolnego plan zajęć, do którego odnoszą się 

zasady ust. 1 – 4, powinien być dla każdego nauczyciela określony w planie organizacyjnym 

na dany rok szkolny i podany do wiadomości, przed rozpoczęciem roku szkolnego.  

 

§ 3. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły (zespołu) każdego 

typu, obniża się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, określoną w art. 42 ust. 3 – tabela, Lp. 3 ustawy Karta 

Nauczyciela do wysokości określonej w poniższej tabeli: 

 

 

Lp. 

 

Liczba oddziałów w szkole (zespole) 

każdego typu 

Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych dyrektora 

1. do 7 oddziałów 6 

2. od 8 do 12 oddziałów  5 

3. od 13 do 17 oddziałów 4 

3. 18 i więcej oddziałów 3 

 

2.  Nauczycielom pełniącym funkcję wicedyrektora szkoły obniża się tygodniową liczbę 

godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

określoną w art. 42 ust. 3 – tabela, Lp. 3 ustawy Karta Nauczyciela do wysokości określonej 

w poniższej tabeli: 

 

                                                           
2
 T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418 i poz. 

1629 oraz z 2016 r. poz. 35, poz. 64 i poz. 195. 



 L

Lp. 

 

Liczba oddziałów w szkole (zespole) 

 

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

wicedyrektora 

 Szkoła podstawowa  

1. od 12  do 17 oddziałów 9 

2. 18 i więcej oddziałów 8 

 Gimnazjum  

1. 12 oddziałów 9 

2. 13 oddziałów i więcej 8 

 

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora przedszkola, obniża się 

tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, określoną  w art. 42 ust. 3 – tabela, Lp. 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela do 

wysokości określonej w poniższej tabeli: 

 

 

 

Lp. 

  

 Liczba oddziałów w przedszkolu  

 

Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych 

 i opiekuńczych dyrektora 

1 do 5 oddziałów (włącznie) 8 

2 6 i więcej oddziałów 4 

 

4. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownika świetlicy szkolnej, obniża się 

tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, określoną w art. 42 ust. 3 – tabela, Lp. 6 ustawy Karta Nauczyciela do 

wysokości określonej w poniższej tabeli: 

 

 

Lp. 

  

Liczba wychowanków w świetlicy 

szkolnej 

Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych 

 i opiekuńczych kierownika świetlicy 

1 do 150 wychowanków 22 

2 151 i więcej wychowanków 20 

 

§ 4. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, określona w § 3 niniejszej uchwały, odnosi się również do 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym 

powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje ona tych nauczycieli od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. 

 

§ 5. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin, ustalonym dla tych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela 

i/lub w niniejszej uchwale, ustala się według wzoru: 

 

W = (x¹ + x² ) : [ ( x¹ : y¹ ) + ( x² : y²) ] 



w którym litery oznaczają: 

      W -  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela; 

x¹, x² … – tygodniową liczbę godzin zajęć poszczególnych stanowisk przydzieloną 

nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły; 

y¹, y² … – tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych – prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz – nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, 

określoną dla poszczególnych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i/lub 

w niniejszej uchwale.  

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, 

ustala się w pełnych godzinach w taki sposób, że czas zajęć w wymiarze do 0,49 godziny 

pomija się, a czas zajęć w wymiarze co najmniej 0,5 godziny liczy się jako pełną godzinę 

zajęć.  

 

§ 6. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych:  

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnionych 

w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem, pedagogów, psychologów, logopedów 

wynosi – 26; 

2) doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu w  celu wspomagania uczniów w  podejmowaniu decyzji edukacyjnych 

i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 

ustawy o systemie oświaty wynosi – 28. 

 

§ 7. Tracą moc: 

1) uchwała Nr XXVII/56/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska 

kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 

pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012, 

poz. 5675); 

2) uchwała Nr XXXIV/23/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009 r. 

o tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r., Nr 86,  poz. 2330). 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt. 

 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Nieporęt, dnia …. kwietnia 2016 r.  

 GZO.011.1.2016 

  

  

                                                                                              Pan  

                                                                                              Sławomir Maciej Mazur 

                                                                                              Wójt Gminy Nieporęt  

                                                                                              w /m 

 

 

WNIOSEK 
 

     W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395) oraz Uchwały Nr 

LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa              

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                

i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji   (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 203, poz. 6097, 

zm. z 2016 r., poz. 987) zachodzi potrzeba przeprowadzenia konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia                  

2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu aktu prawa 

miejscowego – projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze                                

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nieporęt. 

 

     Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy 

administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, (…),                                       

we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji 

publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych 

organów. 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy: współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się                    

w szczególności w formach: (…) 3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

  

     W związku z powyższym wnioskuję o przeprowadzenie konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie powyższego projektu 

aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne 

stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nieporęt. 



 

  
 

 


