
  

UCHWAŁA NR VII/55/19 

RADY GMINY GIBY 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Giby 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3, w zw. z art. 91d pkt 1 z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967, zm. poz. 2245 i z 2019 r. poz. 730) Rada Gminy Giby uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – karta Nauczyciela zatrudnionych w szkole prowadzonej 

przez Gminę Giby, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Dyrektorom i wicedyrektorom szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze 

w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Giby, w zależności od warunków 

pracy, 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 do liczby 

godzin zajęć określonych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/137/09 Rady Gminy Giby z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

na terenie Gminy Giby oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

przedmiotów w różnym wymiarze godzin. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby .  

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2019 r.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Cezary Jan Czarniewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 lipca 2019 r.

Poz. 3669



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/55/19 

Rady Gminy Giby 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 . – Karta Nauczyciela 

§ 1. 1. określa się następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli szkół 

niewymienionych w  art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Giby: 

 

Lp. 

 

Stanowisko 

 

Obowiązkowy wymiar godzin 

1 Nauczyciel logopeda 22 

2 Nauczyciel pedagog 22 

3 Doradca zawodowy 22 

4 Nauczyciel psycholog 22 

2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, w pełnym wymiarze godzin, pracujących 

z grupami obejmującymi jednocześnie dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w wymiarze 22 godzin.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/55/19 

Rady Gminy Giby 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Giby 

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

i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy – KN do liczby godzin zajęć określonych w poniższej tabeli: 

 

L.p. 

 

Stanowisko kierownicze 

Tygodniowy wymiar godzin 

dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych po obniżce 

1. Dyrektor szkoły podstawowej 5 

2. Wicedyrektor szkoły podstawowej 8 

2. Nauczyciel, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko kierownicze korzysta z takiej samej obniżki jak osoba zastępowana, począwszy od pierwszego  

do ostatniego pełnego tygodnia pełnionego zastępstwa. 

§ 2. 1. Dyrektor szkoły może być zwolniony z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły 

powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. 

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje Rada Gminy na umotywowany wniosek dyrektora 

szkoły. 
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