
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/561/18 

RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru 

obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze . 

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

z 2018 r. poz. 994), art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

1) pedagogów - 22 godziny, 

2) psychologów - 22 godziny, 

3) logopedów - 22 godziny, 

4) terapeutów pedagogicznych - 22 godziny, 

5) doradców zawodowych - 22 godziny. 

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zespołach szkolno - 

przedszkolnych, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych do wysokości: 

1) dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej: 

a) do 4 oddziałów - 12 godzin, 

b) od 5 do 6 oddziałów - 10 godzin, 

c) od 7 do 8 oddziałów - 8 godzin, 

d) od 9 do 16 oddziałów - 5 godzin, 

e) powyżej 16 oddziałów - 3 godziny. 

2) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej: 

a) od 12 do 16 oddziałów – 9 godzin, 

b) powyżej 16 oddziałów – 7 godzin. 
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§ 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, a także nauczycielowi, 

który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze 

obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych  

do wysokości: 

1) dla dyrektora przedszkola liczącego: 

a) 2 oddziały - 12 godzin, 

b) 3 oddziały - 10 godzin, 

c) od 4 do 5 oddziałów - 8 godzin, 

d) od 6 do 8 oddziałów - 6 godzin, 

e) od 9 do 10 oddziałów - 4 godziny, 

f) powyżej 10 oddziałów - 3 godziny. 

2) dla wicedyrektora przedszkola liczącego: 

a) od 6 do 8 oddziałów - 10 godzin, 

b) od 9 do 10 oddziałów - 8 godzin, 

c) powyżej 10 oddziałów - 7 godzin. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXI/415/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 maja 2017 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżenia 

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2018 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wr.: 

J. Wojciechowski 
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