
 

 

UCHWAŁA NR XVII.93.2019 

RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 6 września 2019 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

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

z 2019 r. poz. 506) oraz art. 42 ust. 3 i ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przepisy niniejszej uchwały stosuje do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, innych formach 

wychowania przedszkolnego oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chocianów. 

§ 2. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, którym powierzono stanowiska kierownicze 

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

określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, według poniższej tabeli: 

 

Lp. stanowisko rozmiar zniżki 

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego: 

a) do 5 oddziałów 15 godzin 

b) 6 oddziałów i więcej 17 godzin 

2. Dyrektor szkoły liczącej: 

a) od 7 do 8 oddziałów 10 godzin 

b) od 9 do 16 oddziałów 13 godzin 

c) od 17 oddziałów i więcej 15 godzin 

3. Wicedyrektor przedszkola, szkoły o 4 godziny mniej od ustalonej dla dyrektora 

danego przedszkola, szkoły 

§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 2 uchwały dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. 

§ 4. W uzasadnionych przypadkach, związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej powodujących 

znaczne zwiększenie zadań dyrektorowi przedszkola, szkoły można zmniejszyć lub zwolnić go z obowiązku 

realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w § 2. 
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§ 5. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz, nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela określa poniższa tabela: 

 

Lp. stanowisko - typ (rodzaj) szkoły tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

1. pedagog, psycholog, logopeda - zatrudniony  

we wszystkich typach szkół i przedszkoli 

22 

2. terapeuta pedagogiczny - zatrudniony  

we wszystkich typach szkół i przedszkoli 

22 

3. doradca zawodowy - prowadzący zajęcia związane 

z wyborem kierunku i zawodu w celu wspomagania 

uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 

i zawodowych 

22 

4. Nauczyciel przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujący z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

25 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów. 

§ 7. Traci moc uchwała nr VIII/68/2007 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 czerwca 2007 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

J. Ślipko 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 5383


		2019-09-16T11:57:55+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




