
 

 

OBWIESZCZENIE  

RADY MIEJSKIEJ GÓRY 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w  sprawie określenia zasad udzielania 

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 

tekst jednolity uchwały nr XLVII/393/18 Rady Miejskiej Góry z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1983) z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych uchwałą nr IX/80/19 Rady Miejskiej Góry z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczyciel (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 3995). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 uchwały nr IX/80/19 

Rady Miejskiej Góry z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania 

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczyciel (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 3995), który stanowi: 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku.”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Góry: 

A. Szuper 
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Załącznik do Obwieszczenia  

Rady Miejskiej Góry  

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

 

UCHWAŁA NR XLVII/393/18 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY 

z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli  

Na podstawie art. 76 pkt 22 lit. d ustawy z dnia 2 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku  

z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245  

oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi 

i wicedyrektorowi szkoły lub przedszkola oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze 

w szkole lub w przedszkolu a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie 

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Góra; 

2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych oraz doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Góra. 

§ 2. 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub przedszkola oraz nauczycielowi pełniącemu inne 

stanowisko kierownicze w szkole lub w przedszkolu, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni 

w zastępstwie nauczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela o liczbę 

godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem godzin zajęć, 

a tygodniowym obniżonym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć, określonym w poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze 
Tygodniowy obniżony obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć 

1. Dyrektor przedszkola liczącego do 5 oddziałów  17 godzin 

2. 
Dyrektor przedszkola liczącego 6 oddziałów i więcej, 

czynnego ponad 5 godzin dziennie 
6 godzin 

3. 
Wicedyrektor przedszkola liczącego 6 oddziałów  
i więcej, czynnego ponad 5 godzin dziennie 

10 godzin 

4. 

Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej: 

a) do 8 oddziałów 8 godzin 

b) od 9 do 16 oddziałów 5 godzin 

c) powyżej 16 oddziałów   3 godziny 

5. 

Wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącej: 

a) od 12 do 16 oddziałów 9 godzin 

b) powyżej 16 oddziałów   7 godzin 

6. 

Kierownik świetlicy szkolnej liczącej: 

a) od 30 do 120 wychowanków 14 godzin 

b) powyżej 120 wychowanków 12 godzin 
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§ 3.1 Określa się następujący 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; 

6) nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – 24 godziny. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIX/253/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w szkołach, przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze 

godzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 4289). 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku. 

 

 

 
1 Zmieniony przez § 1 uchwały nr IX/80/19 Rady Miejskiej Góry z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczyciel (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 3995), która weszła w życie 10 lipca 2019 r., 

z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 
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