
UCHWAŁA NR XXVI/157/09 RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia  27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i 

przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga 
szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 
oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,  
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, 
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz.1505 
oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) Rada Gminy 
Jeleniewo uchwala, co następuje: 

§ 1. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom pełniącym inne 
stanowiska kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela  
o liczbę stanowiącą różnicę między obowiązującym wymiarem zajęć a wymiarem określonym  
w tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar godzin zajęć do 
realizacji po obniżce 

1. Dyrektor szkoły (każdego typu) liczącej:  

1) do 7 oddziałów 15  

2) 8 i więcej oddziałów 3 

2. Wicedyrektor szkoły (każdego typu) liczącej:  

1) do 7 oddziałów 15  

2) 8 i więcej oddziałów 8 

3. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:  

1) do 4 oddziałów 15  

2) 5 i więcej oddziałów 10 
 

§ 2. Wymiar godzin zajęć ustalony w § 1 uchwały odnosi się również do nauczycieli, którym 
powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie z tym, że obniżenie obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych obowiązuje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo. 

 



§ 3. Wójt może zwolnić lub obniżyć dyrektorowi szkoły, przedszkola tygodniowy 
obowiązkowy wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły, 
przedszkola powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora, a w szczególności: 

1) szkoła, przedszkole jest zlokalizowana w kilku oddalonych od siebie obiektach, 

2) szkoła, przedszkole jest w fazie tworzenia i osiągnięcia zakładanego docelowo stopnia 
organizacyjnego, 

3) szkoła, przedszkole jest w fazie likwidacji. 

§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych wynosi: 

1) 20 godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów prowadzących zajęcia w celu 
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych w szkołach i przedszkolach, 

2) 22 godziny dla nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych 
obejmujących dzieci sześcioletnie. 

§ 5. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze ustala się 
według wzoru: W=(x1+x2+...+xn) : (x1:y1+x2:y2+...+xn:yn), gdzie:  

W – tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela; 

x1, x2,...xn – liczba godzin zajęć przydzielona nauczycielowi w arkuszu organizacji pracy  
w ramach różnych stanowisk; 

y1, y2,...,yn – tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych  
i wychowawczych określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

2.  Liczbę godzin zajęć ustaloną w sposób określony w ust. 1 zaokrągla się do pełnych 
godzin z tym, że do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się jako pełną godzinę. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r. 

Przewodniczący Rady 

Stefan Waszkiewicz 


