
 

 

UCHWAŁA NR XVI/98/12 

RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA 

z dnia 15 czerwca 2012 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze 

w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

pedagogów, psychologów i logopedów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poź. zm.) oraz art. 42 

ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. − 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 

z poz. zm.) Rada Miejska Wąsosza uchwala, 

co następuje:  

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcję dyrek-

torów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, dla któ-

rych Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym, za-

leży od liczby oddziałów w danej szkole / przedszkolu 

i typu szkoły.  

§ 2. Nauczycielom, o których mowa w §1 niniej-

szej uchwały obniża się tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-

czych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 usta-

wy z dnia 26 stycznia 1982 r. − Karty Nauczyciela 

o liczbę godzin określonych w tabeli poniżej:  

  

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć 

1  Dyrektor przedszkola liczącego: do 5 oddziałów  15 

2  Dyrektor przedszkola liczącego: 6 oddziałów i więcej  17 

3  Wicedyrektor przedszkola  13 

4  Dyrektor szkoły podstawowej, liczącej: do 7 oddziałów  12 

5  Dyrektor szkoły podstawowej, liczącej: 8 i więcej  16 

6  Wicedyrektor szkoły podstawowej  14 

7  Dyrektor gimnazjum, liczącego: do 7 oddziałów  12 

8  Dyrektor gimnazjum, liczącego: 8 oddziałów i więcej  16 

9  Wicedyrektor gimnazjum  14 

 

§ 3. Ustalony w § 1 tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-

czych i opiekuńczych odnosi się także do nauczyciela, 

który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie 

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierow-

nicze, z tym że obowiązuje on od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zleco-

no nauczycielowi pełnienie funkcji dyrektora, a ustaje 

z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał 

pełnić funkcję.  

§ 4. Określa się tygodniowy obowiązkowy wy-

miar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienio-

nych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

− Karta Nauczyciela według następujących norm:  
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1. pedagog − 25 godzin,  

2. psycholog − 22 godziny,  

3. logopeda − 22 godziny.  

§ 5. Traci moc uchwała nr XV/92/12 Rady Miej-

skiej Wąsosza z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie  

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom 

zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach 

i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obo-

wiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psy-

chologów i logopedów.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wąsosza.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Dolnośląskiego.  

  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zdzisław Nicpoń 
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