
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/343/18 

RADY GMINY  WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 18 czerwca 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach 

i szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) 

Rada Gminy Wręczyca Wielka 

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się zasady: 

1) udzielania i rozmiaru wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, 

2) określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono 

takiego wymiaru. 

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Wręczyca Wielka, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony 

w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć określonych w tabeli: 

 

Lp. 

 

Stanowisko kierownicze 

Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru zajęć 

 

1. 

Dyrektor przedszkola, liczącego: 

- 2 oddziały 

- 3 oddziały 

- 4 i więcej oddziałów 

 

15 godzin 

12 godzin 

10 godzin 

 

 

2. 

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej: 

- do 4 oddziałów 

- 5 do 7 oddziały 

- 8 do 10 oddziałów 

- 11 do 17 oddziałów 

- 18 i więcej oddziałów 

 

12 godzin 

10 godzin 

  8 godzin 

  5 godzin 

    3 godziny 

3. Wicedyrektor przedszkola i szkoły każdego typu 5 godzin ponad wymiar zajęć dyrektora 
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§ 3. Do nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko kierownicze, wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 2 stosuje się odpowiednio z tym, że obowiązuje on 

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

zastępstwo 

§ 4. 1. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora szkoły 

można zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć, 

określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

2. W uzasadnionych przypadkach można zmienić ustaloną w § 2 tygodniową liczbę godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć. 

§ 5. Zniżka godzin, o której mowa w § 2 i § 3 lub zwolnienie z obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w § 4 ust. 1, może być cofnięte w każdym czasie, bez 

potrzeby wypowiedzenia, jeżeli zaistnieją przyczyny uzasadniające potrzebę cofnięcia zniżki lub zwolnienia. 

§ 6. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom, o których mowa w § 2, 

korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin 

ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania 

w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia 

realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale. 

§ 7. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczycieli 

nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Stanowisko Tygodniowy wymiar godzin zajęć 

1. Pedagog 22 

2. Psycholog 22 

3. Logopeda 22 

4. Terapeuta pedagogiczny 22 

5. Doradca zawodowy 22 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 84/VII/99 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 1999 roku 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, Uchwała Nr V/52/03 

z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 84/VII/99 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 

28 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 

Uchwała Nr XVI/163/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka. 

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

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Marek Prubant 
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