
 

 

UCHWAŁA NR X/70/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIERZAWIE 

z dnia 27 czerwca 2019 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, 

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerzawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967 ze zm.) oraz art. 76 pkt 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady: 

1) udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych; 

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

takiego wymiaru. 

§ 2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerzawa. 

§ 3. Ilekroć w przepisach jest mowa o szkole bez bliższego określenia należy przez to rozumieć również 

przedszkole i placówkę oświatową. 

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerzawa, 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: 

L.p. Stanowisko kierownicze 
Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć 

1. Dyrektor przedszkola, szkoły, placówki oświatowej  

 - do 12 oddziałów 6 godzin 

 - powyżej 12 oddziałów 2 godziny 
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2. 
Wicedyrektor  przedszkola, szkoły, placówki 

oświatowej 
 

 - powyżej 12 oddziałów 10 godzin 

§ 5. 1. Do nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko kierownicze, wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 4 stosuje się odpowiednio. 

2. Ustalony zgodnie z ust. 1 tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze, 

obowiązuje z chwilą powierzenia obowiązków kierowniczych w zastępstwie nauczyciela pełniącego obowiązki 

kierownicze. 

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

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

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Świerzawa zgodnie z poniższą tabelą: 

L.p. Stanowisko Tygodniowy wymiar godzin zajęć 

1. Pedagog 22 

2. Logopeda 22 

3. Psycholog 22 

4. Terapeuta pedagogiczny 22 

5. Doradca zawodowy 22 

6. 

Nauczyciel przedszkola i innych placówek 

przedszkolnych pracujący z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

22 

§ 7. Traci moc uchwała nr XIX/95/2012 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 maja 2012r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów prowadzących 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób piastujących 

stanowiska kierownicze w szkole, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świerzawie: 

U. Zajda 
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