
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/251/2018 

RADY GMINY TUSZÓW NARODOWY 

z dnia 20 marca 2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom którym powierzono stanowiska 

kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), w związku z art. 76 pkt 22 lit. d ustawy  

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dyrektorowi, wicedyrektorowi lub nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie 

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze szkoły (zespołu szkół lub placówek) obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony 

w art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, do wymiaru określonego w poniższej 

tabeli:  

Lp. Stanowisko kierownicze 
Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć 

1. 
Dyrektor szkoły (zespołu szkół lub placówek) liczącej 

do 7 oddziałów 
8 

2. 
Dyrektor szkoły (zespołu szkół lub placówek) liczącej 

8-10 oddziałów 
6 

3. 
Dyrektor szkoły (zespołu szkół lub placówek) liczącej 

11-14 oddziałów 
5 

4. 
Dyrektor szkoły (zespołu szkół lub placówek) liczącej 

15 i więcej oddziałów 
3 

5. Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół lub placówek) 10 

§ 2. Do liczby oddziałów, od której zależy obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć wlicza 

się również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz zespołach szkół lub placówek. 

§ 3.  Obniżony wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, dla nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni 

w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze obowiązuje od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono zastępstwo, a jeżeli to powierzenie nastąpiło 

pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić 

stanowisko. 
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§ 4. W przypadkach uzasadnionych warunkami funkcjonowania szkoły (zespołu szkół lub placówek), lub 

znacznym zwiększeniem zadań dyrektora można, na jego wniosek, na czas określony lub do odwołania, 

zwiększyć obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonego w § 1, do całkowitego 

zwolnienia włącznie. 

§ 5. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych dla:  

Lp. Stanowisko Tygodniowy wymiar zajęć 

1. Doradca zawodowy 18 

2. Pedagog 22 

3. Psycholog 22 

4. Logopeda 22 

5. Terapeuta pedagogiczny 22 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVIII/145/2012 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia  

17 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i rozmiaru zniżek oraz przyznania zwolnienia od realizacji 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów oraz 

wicedyrektorów szkół i przedszkoli, a także ustalenia wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz 

nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2018 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

 

Waldemar Maziarz 
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