
 

 

UCHWAŁA NR XLVII.200.2018 

RADY GMINY UDANIN 

z dnia 9 lipca 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 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 Udanin 

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, z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 967), oraz w związku z art. 76 pkt 22 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy Udanin 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach obniża  

się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

w następujący sposób: 

L.p. Stanowiska kierownicze Tygodniowa liczba 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć (pensum) 

1 Dyrektor szkoły o liczbie:  

 - do 8 oddziałów 8 godzin 

 - od 9 do 16 oddziałów 5 godzin 

 - powyżej 16 oddziałów 3 godziny 

2 Wicedyrektor szkoły o liczbie:  

 - od 12 do 16 oddziałów 9 godzin 

 - powyżej 16 oddziałów 7 godzin 

2. Wymiar godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowiska i obowiązuje on tych 

nauczycieli od dnia, w którym zastępstwo zostało im powierzone. 

3. Dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły, a także nauczycielowi pełniącemu obowiązki kierownicze 

w zastępstwie za dyrektora, wicedyrektora szkoły można dodatkowo obniżyć tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1 lub całkowicie zwolnić od obowiązku realizacji zajęć na okres 

półrocza lub całego roku szkolnego, na umotywowany wniosek dyrektora, wicedyrektora z tytułu: 

1) wykonywania prac zleconych przez organ prowadzący; 

2) szczególnych warunków funkcjonowania przedszkola lub szkoły, które powodują znaczne zwiększenie 

zadań dyrektora. 
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4. Obniżka godzin, o której mowa w ust. 3 może być cofnięta w każdym czasie, bez potrzeby 

wypowiedzenia, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające udzielenie obniżki. 

§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Udanin, dla stanowisk: 

Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta 

pedagogiczny, doradca zawodowy 

22 godziny 

§ 3. Traci moc: 

1) uchwała nr XXXIX/130/2002 Rady Gminy Udanin z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pełniących funkcje 

kierownicze w szkołach oraz pedagogów szkolnych. 

2) uchwała nr XXVIII.125.2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin  

oraz w sprawie ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Udanin 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Strzelecki 
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