
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/255/2018 

RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 8 marca 2018 r. 

w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w szkołach 

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Szczytniki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d  

pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.)  

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do wysokości określonej 

w poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych 

1. Dyrektor szkoły (zespołu szkół) 5 godzin 

2. Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) 1/2 etatu nauczyciela 

2. Wymiar zajęć zgodnie z § 1 ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że wymiar ten obowiązuje 

tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi 

zastępstwo, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, od tego dnia. 

3. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wicedyrektora bądź innego nauczyciela danej szkoły, któremu 

Wójt powierzył pełnienie obowiązków dyrektora do czasu wyłonienia w postępowaniu konkursowym 

kandydata na stanowisko i powierzenia mu stanowiska dyrektora szkoły. 

§ 2. 1. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może zwiększyć rozmiar obniżki lub zwolnić 

dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na okres nie dłuższy 

niż jeden rok szkolny. 

2. Zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć udziela organ prowadzący na pisemny 

wniosek dyrektora. 

3. Zwolnienie od obowiązku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych może zostać 

udzielone z uwagi na wykonywanie dodatkowych prac związanych z funkcjonowaniem szkoły, które powodują 

znaczne zwiększenie zadań lub z uwagi na szczególne warunki pracy w szkole. 
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§ 3. 1.  Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć doradców zawodowych prowadzących 

zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu 

decyzji edukacyjnych i zawodowych, zawartych w art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) na –22 godziny. 

2.  Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów 

prowadzących zajęcia w szkołach i przedszkolach na - 22 godziny. 

3.  Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia: 

rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, 

gimnastykę korekcyjną, socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym, zawartych 

w art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) 

na - 18 godzin. 

4. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi lub 

młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w ust. 2 i 3 należy rozumieć 

zajęcia grupowe i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, 

profilaktycznych i korekcyjnych, 

§ 4. 1.  Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 

w grupie mieszanej z przeważającą liczbą dzieci sześcioletnich na- 22 godziny. 

2.  W przypadku zajęć z przeważającą liczbą dzieci poniżej sześciu lat na - 25 godzin. 

3. W przypadku zajęć w grupie mieszanej o takiej samej liczbie dzieci, zarówno sześcioletnich jak i poniżej 

sześciu lat na - 22 godziny. 

§ 5. 1. Godziny zajęć, o których mowa w § 3 i 4 mogą stanowić uzupełnienie tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela. 

2. Dla ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa  

w § 3 i 4, przez godzinę zajęć rozumie się jednostkę 45 minut. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 7. Z dniem 31 sierpnia 2018 r. traci moc Uchwała Nr XXXVII/207/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 

15 listopada 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze oraz zasad określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dla  nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 

dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest gmina Szczytniki. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Bogdan Augustyniak 
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