
UCHWAŁA NR XXVI/173/09  

RADY GMINY W GĄSAWIE  

z dnia 16 października 2009 r.  

 

w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom 

oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz

zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (T.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1)) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 oraz art.
91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (T.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97

poz. 674 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustalić  zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz

nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasady

zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć  w brzmieniu stanowiącym załącznik do

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gąsawa.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/166/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom

pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od

obowiązku realizacji tych zajęć.  

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę (Rada Gminy) określa zasady udzielania

i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom, wicedyrektorom

oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasady zwalniania się

ich od obowiązku realizacji tych zadań.  

Zgodnie z art. 91d pkt 1 znowelizowanej ustawy – Karta Nauczyciela, określenie zasad

wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 2 cytowanej ustawy, należy do zadań i kompetencji rady

jednostki samorządu terytorialnego. Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę w sprawie udzielania

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dydaktycznych,

opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne

stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku

realizacji tych zajęć na Sesji w dniu 28 sierpnia 2009 roku, jednak zgodnie z zawiadomieniem

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2009 roku Nr WNBK.IV.Ama0910-188/09

uchwała Rady Gminy w Gąsawie wypełniająca delegację ustawową wskazaną w przepisie art. 42

ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela powinna zostać  ogłoszona

w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wejść w życie najwcześniej po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia, w związku z tym jest w pełni zasadna zmana tej uchwały.  

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62

poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2002r. Nr 153
poz. 1271, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2002r. Nr 214 poz. 1806, z 2005r. Nr 172 poz.
1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, z 2005r. Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz.
420. 

2)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2006r. Nr 170 poz. 1218, Nr

220 poz. 1600, z 2007r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158 poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 176 poz.
1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, z 2008r. Nr 145 poz. 917, z 2009r. Nr 1 poz. 1, z 2008r. Nr 227
poz. 1505, z 2009r. Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, z 2008r. Nr 145 poz. 917, z 2009r. Nr
1 poz. 1. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA I ROZMIAR OBNIŻEK NAUCZYCIELOM, KTÓRYM 

POWIERZONO STANOWISKA KIEROWNICZE W SZKOŁACH (ZESPOŁACH SZKÓŁ) 

I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZWALNIANIA OD 

OBOWIĄZKU REALIZACJI TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH.  

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświaty obniża się

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (T.j. Dz. U.

z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późń.  zm.), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”,  o liczbę godzin zajęć

stanowiącą  różnicę  między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zaję ć,

a wymiarem określonym w następującej wysokości:  

2. Dyrektor i wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) lub placówki oświatowej, w szczególnie

uzasadnionych przypadkach – o ile pozwalają na to środki budżetowe – może: 

3. Zmniejszenie lub zwolnienie z realizacji obowiązkowego pensum godzin może nastąpić

z uwagi na: 

4. Zmniejszenie lub zwolnienie z realizacji pensum następuje na wniosek dyrektora, za zgodą

Wójta Gminy Gąsawa.  

5. Wymiar zajęć  ustalony zgodnie z §1 odnosi się  również  do nauczycieli zajmujących

stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska.  

6. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z §1 obowiązuje nauczycieli zastępujących nauczycieli,

którym powierzono stanowiska kierownicze, od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.  

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/173/09

Rady Gminy w Gąsawie 

z dnia 16 października 2009 r.

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar godzin

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:

- 3 oddziały 10

- 4-5 oddziałów 8

- 6 i więcej 6

2. Dyrektor szkoły

- do 4 oddziałów 12

- 5-6 oddziałów 10

- 7-8 oddziałów 8

- 9-16 oddziałów 5

- 17 i więcej 3

3. Wicedyrektor szkoły

- 13-16 oddziałów 9

- 17 i więcej oddziałów 7

a) mieć zmniejszony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,

b) być zwolniony z realizacji ustalonego obowiązkowego pensum godzin.

1) wielkość szkoły lub placówki;

2) typ szkoły lub placówki;

3) warunki pracy szkoły lub placówki;

4) inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.
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Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2009 roku Nr WNBK.IV.Ama0910-188/09

uchwała Rady Gminy w Gąsawie wypełniająca delegację ustawową wskazaną w przepisie art. 42
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 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62

poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2002r. Nr 153
poz. 1271, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2002r. Nr 214 poz. 1806, z 2005r. Nr 172 poz.
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Rady Gminy w Gąsawie 
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Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar godzin
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2) typ szkoły lub placówki;

3) warunki pracy szkoły lub placówki;

4) inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.
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zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom 

oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz

zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (T.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1)) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 oraz art.
91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (T.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97

poz. 674 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustalić  zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz

nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasady

zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć  w brzmieniu stanowiącym załącznik do

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gąsawa.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/166/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom

pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od

obowiązku realizacji tych zajęć.  

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę (Rada Gminy) określa zasady udzielania

i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom, wicedyrektorom

oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasady zwalniania się

ich od obowiązku realizacji tych zadań.  

Zgodnie z art. 91d pkt 1 znowelizowanej ustawy – Karta Nauczyciela, określenie zasad

wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 2 cytowanej ustawy, należy do zadań i kompetencji rady

jednostki samorządu terytorialnego. Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę w sprawie udzielania

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dydaktycznych,

opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne

stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku

realizacji tych zajęć na Sesji w dniu 28 sierpnia 2009 roku, jednak zgodnie z zawiadomieniem

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2009 roku Nr WNBK.IV.Ama0910-188/09

uchwała Rady Gminy w Gąsawie wypełniająca delegację ustawową wskazaną w przepisie art. 42

ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela powinna zostać  ogłoszona

w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wejść w życie najwcześniej po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia, w związku z tym jest w pełni zasadna zmana tej uchwały.  

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62

poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2002r. Nr 153
poz. 1271, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2002r. Nr 214 poz. 1806, z 2005r. Nr 172 poz.
1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, z 2005r. Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz.
420. 

2)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2006r. Nr 170 poz. 1218, Nr

220 poz. 1600, z 2007r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158 poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 176 poz.
1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, z 2008r. Nr 145 poz. 917, z 2009r. Nr 1 poz. 1, z 2008r. Nr 227
poz. 1505, z 2009r. Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, z 2008r. Nr 145 poz. 917, z 2009r. Nr
1 poz. 1. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA I ROZMIAR OBNIŻEK NAUCZYCIELOM, KTÓRYM 

POWIERZONO STANOWISKA KIEROWNICZE W SZKOŁACH (ZESPOŁACH SZKÓŁ) 

I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZWALNIANIA OD 

OBOWIĄZKU REALIZACJI TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH.  

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświaty obniża się

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (T.j. Dz. U.

z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późń.  zm.), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”,  o liczbę godzin zajęć

stanowiącą  różnicę  między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zaję ć,

a wymiarem określonym w następującej wysokości:  

2. Dyrektor i wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) lub placówki oświatowej, w szczególnie

uzasadnionych przypadkach – o ile pozwalają na to środki budżetowe – może: 

3. Zmniejszenie lub zwolnienie z realizacji obowiązkowego pensum godzin może nastąpić

z uwagi na: 

4. Zmniejszenie lub zwolnienie z realizacji pensum następuje na wniosek dyrektora, za zgodą

Wójta Gminy Gąsawa.  

5. Wymiar zajęć  ustalony zgodnie z §1 odnosi się  również  do nauczycieli zajmujących

stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska.  

6. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z §1 obowiązuje nauczycieli zastępujących nauczycieli,

którym powierzono stanowiska kierownicze, od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.  

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/173/09

Rady Gminy w Gąsawie 

z dnia 16 października 2009 r.

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar godzin

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:

- 3 oddziały 10

- 4-5 oddziałów 8

- 6 i więcej 6

2. Dyrektor szkoły

- do 4 oddziałów 12

- 5-6 oddziałów 10

- 7-8 oddziałów 8

- 9-16 oddziałów 5

- 17 i więcej 3

3. Wicedyrektor szkoły

- 13-16 oddziałów 9

- 17 i więcej oddziałów 7

a) mieć zmniejszony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,

b) być zwolniony z realizacji ustalonego obowiązkowego pensum godzin.

1) wielkość szkoły lub placówki;

2) typ szkoły lub placówki;

3) warunki pracy szkoły lub placówki;

4) inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.

ID: QILSH-ERCZW-YVOED-OUKAC-EFJWL. Podpisany. Strona 3 / 4



UCHWAŁA NR XXVI/173/09  

RADY GMINY W GĄSAWIE  

z dnia 16 października 2009 r.  
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dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom

pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od
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poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2002r. Nr 153
poz. 1271, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2002r. Nr 214 poz. 1806, z 2005r. Nr 172 poz.
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