
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2018 

RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 

z dnia 17 października 2018 r. 

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

dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Janowiec Kościelny 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3b w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) Rada Gminy w Janowcu Kościelnym 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w palcówkach 

oświatowych dla których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym obniża się tygodniowy 

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wymiar obowiązkowych 

tygodniowych godzin przedstawia tabela: 

Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej do 12 oddziałów 8 godzin 

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej co najmniej 

12 oddziałów i więcej 

5 godzin 

Wicedyrektor szkoły 9 godzin 

2. Przepisy ust.1 maja zastosowanie do nauczyciel, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie oraz 

do nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze. 

3. Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w ust. 1 stosuje się 

odpowiednio: 

a) od pierwszego dnia objęcia stanowiska- w stosunku do dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły, 

b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie 

obowiązków kierowniczych w zastępstwie i przestaje się stosować z końcem miesiąca, w którym nauczyciel 

przestał pełnić te obowiązki. 

§ 2. Obniżka godzin zajęć może być cofnięta w przypadku, jeśli ustaną przyczyny uzasadniające jej 

przyznanie, bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia. 
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§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela ustala się następujący: 

Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin 

Nauczyciele zatrudnieni w szkole prowadzący 

gimnastykę korekcyjną 

18 

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci 

pedagogiczni, doradcy zawodowi 

22 

Nauczyciele prowadzący zajęcia w grupach 

mieszanych obejmujących zarówno dzieci 

sześcioletnie, jak i dzieci innych grup wiekowych 

22 

§ 4. Tracą moc uchwały: Uchwały Nr XXIX/188/2002 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 kwietnia 

2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska dyrektorów i wicedyrektora oraz 

Uchwała Nr XXIX/194/2002 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie: 

ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny. 

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

w życie z dniem 1 września 2018 roku 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Zbigniew Ambroziński 
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