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UCHWAŁA Nr XXX(154)09 

Rady Gminy w Lelkowie 

z dnia  28 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowi ązkowego wymiaru godzin zaj ęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opieku ńczych nauczycieli pełni ących funkcje kierownicze, psychologów, pedagogów, n auczycieli prowadz ących 

zajęcia rewalidacyjne oraz realizuj ących w ramach stosunku pracy obowi ązki okre ślone dla stanowisk o ró żnym 

tygodniowym obowi ązkowym wymiarze godzin. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420) art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, 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, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, 
poz. 917, Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, 
Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
 
  1) szkole - bez bliższego określenia - należy przez to 

rozumieć przedszkole, szkołę podstawową oraz 
gimnazjum; 

 
  2) nauczycielach - bez bliższego określenia - rozumie się 

przez to nauczycieli, wychowawców i innych 
pracowników pedagogicznych wymienionych w art. 1  
ust. 1 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest gmina Lelkowo. 

 
§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę 
Lelkowo, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karta 
Nauczyciela, o liczbę godzin określoną w tabeli: 
 

Lp. Stanowisko 
skala obniżki 
tygodniowego 
wymiaru zajęć 

1. Dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:  
 - do 4oddziałów 6 godz. 
 - od 5 do 8 oddziałów 8 godz. 
 - od 9 do 16 oddziałów 13 godz. 
 - 17 i więcej oddziałów 14 godz. 

2. Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)liczącej:  
 - od 12 do 20 oddziałów 10 godz. 
 - 21 i więcej 12 godz. 

3. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin 
dziennie: 

 

 - do 3 oddziałów 8 godz. 
 - od 4 do 5 oddziałów 10 godz. 
 - 6 i więcej oddziałów 12 godz. 

 
2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się 

również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, 

z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono 
nauczycielowi zastępstwo, a jeżeli zlecenie to nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 
 

§ 3. Nauczyciele, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach, mogą realizować godziny 
ponadwymiarowe, w wymiarze nie przekraczającym 
4 godzin tygodniowo, jeżeli ze szkolnego planu nauczania 
przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby 
godzin niż określona w § 2 ust. 1. 

 
§ 4. Określa się tygodniowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć 
określony w tabeli: 
 

Lp. Stanowisko Tygodniowy 
wymiar zajęć 

1. 
 

Pedagodzy i psycholodzy zatrudnienie we 
wszystkich typach szkół i placówek oświatowych 20 

2. 
 

Nauczyciele szkół i placówek prowadzących 
gimnastykę korekcyjną 18 

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne 18 

 
§ 5. 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o 
różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według 
następującego wzoru: 
 
W = (X1 + X2 + Xn): [(X1: Y1) + (X2: Y2) +....(Xn: Yn)] 
 
gdzie: 
W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć nauczyciela, 
X1, X2,....., Xn - oznacza liczbę godzin zajęć 
przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym 
szkoły na poszczególnych stanowiskach, 
Y1, Y2,....., Yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, 
wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela oraz na podstawie odrębnych przepisów. 
 

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się  
w pełnych godzinach, tak że czas zajęć do 0,5 godziny pomija 
się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 
 

3. Zasady określone w ust. 1 i 2 dotyczą również 
nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu 
uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć. 
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lelkowo. 
 

§ 7. Tracą moc uchwały Nr XVIII(89)2000 Rady Gminy  
w Lelkowie z dnia 18 września 2000 r. w sprawie zasad: 



 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-
wychowawczych prowadzonych przez gminę oraz zwalniania 
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin oraz Nr VIII(90)2000 Rady Gminy  
w Lelkowie z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjna oraz 
nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej  

i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gminę Lelkowo. 
 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od  
1 września 2009 r. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Władysław Kaczor 
 
 


