
 

 

UCHWAŁA NR LII/350/18 

RADY GMINY SŁUPCA 

z dnia 20 września 2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczyciel, którym powierzono stanowisko oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

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

zawodowych i nauczycieli niewymienionych  w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela - obowiązujących 

szkołach i zespołach szkolno - przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Słupca. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.)
1) 

 art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r.- Karta Nauczyciela (tj. Dz. U.  z 2018r., poz. 967) Rada Gminy Słupca uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady: 

1) udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, 

którym powierzono stanowisko kierownicze, 

2) określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy 

Karta Nauczyciela, 

§ 2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach  i zespołach 

szkolno - przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca. 

§ 3. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych  i zespołach 

szkolno - przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Słupca, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz 

warunków pracy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,  wychowawczych 

i opiekuńczych,  określony w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, do liczby godzin zajęć określonych 

w poniższej tabeli, z zastrzeżeniem § 5 niniejszej uchwały: 

Lp. Stanowisko kierownicze 
Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru zajęć 

1. Dyrektor zespołu szkolno – przedszkolnego liczącego do 

9 oddziałów 

5 

2. Dyrektor zespołu szkolno – przedszkolnego liczącego 

powyżej 9 oddziałów 

3 

3. Dyrektor szkoły podstawowej 5 

4. Wicedyrektor 10 

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 3 stosuje się odpowiednio do nauczyciela, pełniącego obowiązki 

kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko. 

                                                      
1) 
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3. Nauczycielom, korzystającym ze obniżki wskazanej w ust. 1, godziny ponadwymiarowe  przydziela się 

tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania. 

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

i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli 

wymienionych w poniższej tabeli: 

Lp. stanowisko 

Tygodniowa liczba 

godzin 

obowiązkowego 

wymiaru zajęć 

1. Pedagog 22 

2. Psycholog 22 

3. Logopeda 22 

4. Doradca zawodowy   22 

5. Terapeuta pedagogiczny 22 

6. Nauczyciel przedszkola i oddziału przedszkolnego pracujący                     

z dziećmi w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci objęte  

obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym jak i dzieci z innych 

grup wiekowych z przewagą dzieci objętych obowiązkowym rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym 

22 

7. Nauczyciel przedszkola i oddziału przedszkolnego pracujący                   

z dziećmi w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci objęte  

obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym jak i dzieci z innych 

grup wiekowych z przewagą dzieci z innych grup wiekowych 

25 

§ 5. W okresie przejściowym od 01.09.2018r. do 31.08.2019r. zwalnia się nauczycieli, o których mowa  

w § 3 ust. 1 i ust. 2 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupca. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVII/253/17 Rady Gminy Słupca z dnia 2 sierpnia 2017 roku  w sprawie 

określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli – obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Słupca. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018r. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Jerzy Kopczyński 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 7888
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