
 

 

UCHWAŁA NR II/16/18 

RADY GMINY PĘCŁAW 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

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

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska 

kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pęcław 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. 

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

r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Pęcław według poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin  

1 Pedagog 22 

2 Psycholog 22 

3 Logopeda 22 

4 Terapeuta pedagogiczny 22 

5 Doradca zawodowy 22 

6 Nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia w grupach 

mieszanych obejmujących zarówno dzieci 6-letnie,  

jak i dzieci z innych grup wiekowych, w przypadku 

większej liczby dzieci 6-letnich 

22 

7 Nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia w grupach 

mieszanych obejmujących zarówno dzieci 6-letnie,  

jak i dzieci z innych grup wiekowych, w przypadku 

większej liczby dzieci 3,4 i 5-letnich 

25 

8 Nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki 

specjalnej zatrudniani dodatkowo w celu 

współorganizowania kształcenia integracyjnego  

oraz współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  

oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

20 
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2. Plan zajęć ustalony na zasadach, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela powinien 

być określony dla każdego nauczyciela w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny i podany 

nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

3. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela ustala się proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych 

przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

4. Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego na podstawie ust. 3 są godzinami 

ponadwymiarowymi. 

§ 2. 1. Określa się zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze 

do wymiaru określonego w tabeli: 

Lp. Stanowisko Rozmiar zniżki Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin po zniżce 

1 Dyrektor szkoły podstawowej, 

gimnazjum 

15 3 

2 Wicedyrektor szkoły 

podstawowej, gimnazjum 

10 8 

2. W uzasadnionych przypadkach, związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej powodującym 

znaczne zwiększenie, zmniejszenie zadań na stanowisku kierowniczym organ prowadzący szkołę może 

zmniejszyć, zwiększyć lub w całości zwolnić dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

§ 3. Traci moc:  

1) uchwała nr IX/39/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 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 pedagogów, logopedów 

2) uchwała nr XVI/89/16 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Pęcław. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady: 

J. Mucha 
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