
 

 

UCHWAŁA NR XII/91/2019 

RADY GMINY GIETRZWAŁD 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych  

oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

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

z 2019 r., poz. 506) oraz art. 42 ust. 6, 7 pkt 2 i 3, w związku z art. 91 d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.), 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gietrzwałd, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, do wymiaru zajęć określonych w poniższej tabeli: 

L.p. Stanowisko kierownicze Obowiązkowy tygodniowy  

wymiar godzin 

1. Dyrektor 5 

2. Wicedyrektor 10 

§ 2. Ustalony w § 1 obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć odnosi się także do nauczycieli, 

którym powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrektora w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia 

tych funkcji. 

§ 3. Określa się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo  

na ich rzecz, przez pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli 

przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w pełnym 

wymiarze zajęć, według poniższej tabeli: 

L.p. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar godzin 

1. Pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny (realizacja 

zajęć zgodnie z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-

pedagogicznej), doradca zawodowy. 

22 

2. Nauczyciel przedszkola pracujący z grupami obejmującymi dzieci 

6-letnie i dzieci młodsze. 

25 
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§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/361/2006 Rady Gminy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych 

w jednostkach organizacyjnych Gminy Gietrzwałd. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gietrzwałd 

Janusz Tkaczyk 
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