
UCHWAŁA NR XXXVI/26/2013
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta 
Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 

Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, 

psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne 
oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz 

nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, 
którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Skarżysko-Kamienna. 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95; zm.: 
Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 
i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, 
poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., 
poz. 567; z 2013 r., poz. 153) 

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje: 
§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-

Kamiennej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 
3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, 
nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek 
dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze 
w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie 
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna. 
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2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miasta 
Skarżyska-Kamiennej z dnia ................... w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały 
Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek 
oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, 
psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz 
zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom 
pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki 
kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna, zgodnie 
z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta 

Andrzej Dąbrowski

——————————————————————————————————————————————————
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Załącznik do 
Uchwały Nr XXXVI/26/2013 
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 
z dnia 21.03.2013r. 

 
Obwieszczenie 

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 
z dnia 21 marca 2013 roku 

 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej                

z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

roku – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, 

doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad udzielania                   

i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom  oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska 

kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie 

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Skarżysko-Kamienna.  

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych                   
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95; zm.: z 2011 r. Nr 117, poz. 
676 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się  jednolity tekst Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-
Kamiennej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, 
psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad 
udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom  oraz nauczycielom pełniącym inne 
stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią                        
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna  (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 287, 
poz. 2949), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

Uchwałą Nr XXII/43/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010 r.                        

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek 

oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 

Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk              

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, doradców 

zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek 

dyrektorom  i wicedyrektorom  oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole,                  

a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Skarżysko-Kamienna (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r. Poz. 1665) – zgodnie z brzmieniem 

załącznika do niniejszego obwieszczenia. 

Przewodniczący Rady Miasta  

    Andrzej Dąbrowski 
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           Załącznik  do  
           Obwieszczenia Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 
            z dnia 21 marca 2013 

                                                                              w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  
Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-

Kamiennej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia                         

26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, 

psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli 

prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad 

udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom                                         

i wicedyrektorom  oraz nauczycielom pełniącym inne 

stanowiska kierownicze w szkole, a także 

nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią                     

w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.  

 

Uchwała Nr LII/74/2010  
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej  

z dnia 23 września 2010 r. 

 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek 
oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o 
różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, doradców 
zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek 
dyrektorom i wicedyrektorom  oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a 
także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu 
powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Skarżysko-Kamienna. 

(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: (Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 
1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 
558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 
1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, 
poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, 
poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, 
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, 
poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 
230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 
887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567; 
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Dz.U. z 2013 r., poz. 153), art. 42 ust. 7 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dania 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.  Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; zm.: (Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 
1218; Dz.U. z 2006 r., Nr 220, poz. 1600; Dz.U. z 2007 r., Nr 102, poz. 689; Dz.U. z 2007 r., Nr 158, 
poz. 1103; Dz.U. z 2007 r., Nr 17, poz. 95; Dz.U. z 2007 r., Nr 176, poz. 1238; Dz.U. z 2007 r., Nr 191, 
poz. 1369; Dz.U. z 2007 r., Nr 247, poz. 1821; Dz.U. z 2007 r., Nr 80, poz. 542; Dz.U. z 2008 r., Nr 145, 
poz. 917; Dz.U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r., Nr 1, poz. 1; Dz.U. z 2009 r., Nr 213, poz. 
1650; Dz.U. z 2009 r., Nr 216, poz. 1706; Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458; Dz.U. z 2009 r., Nr 97, poz. 
800; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1206; Dz.U. z 2012 r., poz. 908; 
Dz.U. z 2012 r., poz. 1544)  Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje: 

§ 1.1) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

prowadzonych przez nauczycieli bezpośrednio z uczniami lub wychowankami lub na ich rzecz, 

nauczycieli placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela,  zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się następująco: 

Lp. Stanowisko 
Tygodniowy wymiar czasu 

pracy w godzinach 

1. Nauczyciel pedagog, psycholog, doradca zawodowy 30 

2. Nauczyciel wspomagający 25 

2. 
Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne                         

(w tym korekcja wad postawy, wad wymowy) 
30 

 

§ 2.1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala 

się według wzoru: 

W = (a + b) : [(a : p) + (b : q)] 
gdzie: 

a, b - oznacza ilość godzin poszczególnych zajęć przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły, 

p, q -  oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych 

określonych dla danego stanowiska. 

 

          2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że 0,49 godziny 

pomija się, a 0,5 godziny i powyżej przyjmuje się za pełną. 

          3. Każda godzina powyżej ustalonego, zgodnie z ust. 1 wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych stanowi godzinę ponadwymiarową. 

          4. Dla określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli wymienionych w ust. 1 przez godzinę 

rozumie się 60 minut. 

 

§ 3. Określa się następujące zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska 

kierownicze w szkole, a także dla nauczycieli, którzy obowiązki dyrektora pełnią w zastępstwie 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze: 

1)2) nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach 

oświatowych obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
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wychowawczych i opiekuńczych,  o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  i ustala się następująco: 

 

Lp. Stanowisko 
Tygodniowy wymiar czasu 

pracy w godzinach  

1. 

Dyrektor przedszkola: 

- w przedszkolach 2 oddziałowych 

- w przedszkolach 3-4 oddziałowych  

- w przedszkolach o 5 i więcej oddziałach 

 

16 

12 

8 

2. 

Dyrektor szkoły 

- do 18 oddziałów  

- powyżej 18 oddziałów 

 

8 

6 

3. 

Wicedyrektor szkoły: 

- do 18 oddziałów 

- powyżej 18 oddziałów 

 

10 

8 

4. Kierownik świetlicy 24 

 

 W szkołach, w których z mocy prawa nie tworzy się stanowiska wicedyrektora, obniżenie 

tygodniowego wymiaru czasu pracy ustala indywidualnie Prezydent Miasta. 

 

2) w przypadku szkół, w których prowadzone są oddziały przedszkolne do liczby oddziałów 

w szkole , o których mowa w pkt 1, wlicza się także oddziały przedszkolne, 

3) obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć określone w pkt 1 nauczycielowi, 

który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko kierownicze mają zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo, 

4) nauczycielom, o których mowa w pkt 1 mogą być przydzielone godziny 

ponadwymiarowe w wysokości nieprzekraczającej 1 godziny tygodniowo, 

5) nauczyciele, o których mowa w pkt 1 mogą tylko w uzasadnionych przypadkach, 

spowodowanych koniecznością zapewnienia właściwej organizacji pracy placówki 

oświatowej i braku innego nauczyciela, realizować zastępstwa doraźne w wysokości 

nieprzekraczającej  4 godziny w miesiącu. 

§ 4.1. Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może 

zwolnić dyrektora placówki oświatowej w części lub całości  od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Dotyczy to także nauczyciela zajmującego stanowisko 

kierownicze w zastępstwie dyrektora placówki oświatowej. 

         2.   Zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć może być cofnięte w każdym 

czasie, w związku z ustaniem przyczyn uzasadniających zwolnienie z tych zajęć . 
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§ 5. Traci moc Uchwała Nr 8 / 55 / 2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2002 

roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze. 

 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/27/2003 Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2003 r.  w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 8 / 55 / 2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2002 roku w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych                                

i opiekuńczych dla nauczycieli i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej. 

 

§ 8.3) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r. 

   

        Przewodniczący Rady Miasta 

                   Andrzej Dąbrowski 

 
1) otrzymał nowe brzmienie przez § 1 Uchwały Nr XXII/43/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012 r.  w sprawie zmiany 

Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia  23 września 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 

Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad udzie lania                          

i rozmiar obniżek dyrektorom  i wicedyrektorom  oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy 

obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Skarżysko-Kamienna (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r. Poz. 1665),  które obowiązuje od 1 września 2012 r. 

2) otrzymał nowe brzmienie przez § 2 Uchwały Nr XXII/43/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012 r.  w sprawie zmiany 

Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia  23 września 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 

Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad  udzielania                          

i rozmiar obniżek dyrektorom  i wicedyrektorom  oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy 

obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Skarżysko-Kamienna (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r. Poz. 1665), które obowiązuje od 1 września 2012 r.  

3) uchwała została ogłoszona w dniu 28 października 2010 r.  w  Dz.  Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr  287, poz. 2949, natomiast jej  zmiany zostały 

ogłoszone w dniu 1 czerwca 2012 r.  w  Dz.  Urz. Woj. Świętokrzyskiego Poz. 1665. 
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Uzasadnienie
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych organy jednostek samorządu terytorialnego 
zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych 
nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Akty prawne podlegają ogłoszeniu w dzienniku 
urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. Mając na uwadze powyższe, 
niezbędnym jest ogłoszenie tekstu jednolitego Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta 
Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, 
psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne 
oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom 
pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki 
kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-
Kamienna (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 287, poz. 2949), w której 
wprowadzono zmiany Uchwałą Nr XXII/43/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 
z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta 
Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, 
psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne 
oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom 
pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki 
kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-
Kamienna (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r. Poz. 1665) z mocą obowiązującą od 
1 września 2012 r. Ogłoszenie tekstu jednolitego w/w uchwały jest zasadne i zgodne 
z normą prawną, z której wynika obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych. 
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