
OGŁOSZENIE KONSULTACJI 

 

projektu uchwały: w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym. 

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta 

Milanówka w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 

Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek 

jest organem prowadzącym. 

 

Powyższy projekt uchwały Rady Miasta Milanówka podyktowany został koniecznością 

aktualizacji przepisów prawnych w gminie, które ostatni raz w zakresie zasad udzielania 

i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje 

kierownicze były podejmowane w 2001 r. Ponadto wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), które będą obowiązywać 

od 1 września 2018 r.  obligują organ prowadzący do ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 

i doradców zawodowych na poziomie nieprzekraczalnym 22 godzin, a  nie jak 

w dotychczasowych regulacjach prawnych w wymiarze 24 godzin.  

forma konsultacji: pisemna  

termin konsultacji: od 07 do 14 marca 2018 r. do godz. 14:00  

komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka  

osoba do kontaktu: Katarzyna Wąsińska-Jano, tel. 22 758 30 61 wew. 185, e-mail: 

oswiata@milanowek.pl 
 

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz 

udostępniony będzie w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. 

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt uchwały może zostać 

przesłany w formie papierowej drogą pocztową. 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność 

statutowa dotyczy projektu w/w uchwały oraz Mieszkańców Milanówka do wnoszenia uwag 

i opinii w terminie od 7 do 14 marca 2018 r. do godz. 14:00 za pośrednictwem załączonego 

formularza opinii. 

Burmistrz Miasta Milanówka  
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