
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/248/2018 

RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE 

z dnia 29 maja 2018 r. 

w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli w sprawie niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Chrzypsko Wielkie 

Na podstawie 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; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku 

z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oraz 

art. 76 pkt 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2203), po uzyskaniu opinii związków zawodowych, Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkole, przedszkolu oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzypsko Wielkie. 

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych 

przez Gminę Chrzypsko Wielkie, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych do wymiaru określonego w poniższej tabeli: 

L.P. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć 

1. Dyrektor Zespołu Szkół liczącego 16 i więcej oddziałów 2 godziny 

2. Każdy z Wicedyrektorów Zespołu Szkół 9 godzin 

§ 3. Wymiar zajęć określony w §1 uchwały dotyczy również 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. 

§ 4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczycieli niewymienionych 

w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę 

Chrzypsko Wielkie zgodnie z poniższą tabelą: 
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L.P. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć 

1. pedagog 20 godziny 

2. psycholog 22 godziny 

3. logopeda 22 godziny 

4. terapeuta pedagogiczny 22 godziny 

5. doradca zawodowy 22 godziny 

6. Nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia w grupach mieszanych 

obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze 

22 godziny 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie. 

§ 6. Traci moc: 

1) uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zająć nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w Zespole Szkół w Chrzypsku Wielkim; 

2) uchwała Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr VI/38/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zająć nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w Zespole Szkół w Chrzypsku Wielkim; 

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

Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku. 

 

 
 Przewodniczący Rady  

(-) Mariusz Kamyszek  
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