
 

 

UCHWAŁA NR LI/485/2018 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU 

z dnia 28 maja 2018 r. 

w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach 

i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyśl 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2017 r. 

poz. 1875 ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Dyrektorom i wicedyrektorom przedszkoli i szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska 

kierownicze w przedszkolach i szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.  

2. Obniżki godzin, o której mowa w ust. 1 dokonuje się w zależności od wielkości przedszkola lub szkoły 

i warunków pracy. 

3. Obowiązkowy obniżony tygodniowy wymiar zajęć dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1 wynosi: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obniżony wymiar 

zajęć dydaktycznych 

1. Dyrektor przedszkola:  

a) do 5 oddziałów 8 

b) 6 oddziałów i powyżej  6 

c) wicedyrektor przedszkola powyżej 6 oddziałów 7 

2. Dyrektor szkoły/zespołu:  

a) do 4 oddziałów 12 

b) od 5 – 6 oddziałów 10 

c) od 7 – 8 oddziałów 8 

d) od 9 – 16 oddziałów 5 

e) 17 oddziałów i powyżej 3 

f) wicedyrektor szkoły 7 

3. Kierownik świetlicy szkolnej: 

a) do 120 wychowanków 14 

b) powyżej 120 wychowanków 12 
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§ 2. Tygodniowy obniżony wymiar zajęć ustalony w § 1 ust. 3 odnosi się również do nauczycieli, którym 

powierzono pełnienie obowiązków dyrektora w zastępstwie dyrektora, z tym że obowiązuje on od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków, a ustaje 

z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić te obowiązki. 

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla: 

1) pedagoga  - 20 godzin, 

2) psychologa - 20 godzin, 

3) logopedy - 20 godzin, 

4) terapeuty pedagogicznego - 20 godzin, 

5) doradcy zawodowego - 20 godzin. 

§ 4. 1.  Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli  i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 

w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie jak i innych grup wiekowych w wymiarze 

22 godzin.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/301/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 czerwca 2006 r. 

w sprawie: ustalania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowy Tomyśl. 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 września 2018 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

(-) Marcin Brambor  
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