
 

 

UCHWAŁA NR XLII/266/18 

RADY MIASTA I GMINY DOLSK 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,  

a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach podstawowych, 

zwanych dalej szkołami, prowadzonych przez gminę Dolsk, w sposób określony w ust. 2. 

2. Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela w nastepujących przypadkach i w określonym poniżej rozmiarze: 

Lp. 
Nazwa stanowiska 

kierowniczego 

Liczba                   

oddziałów szkoły 

Rozmiar obniżki 

w tygodniowym 

obowiązkowym 

wymiarze godzin zajęć 

Tygodniowy 

obowiązkowy 

wymiar godzin 

zajęć po udzielonej 

obniżce 

1. 
Dyrektor szkoły 

podstawowej 

do 8 oddziałów włącznie 10 h 8 h 

9 i więcej oddziałów 13 h 5 h 

2. 
Wicedyrektor szkoły 

podstawowej 
12 i więcej oddziałów 8 h 10 h 

3. 
Drugi wicedyrektor 

szkoły podstawowej 
19 i więcej oddziałów 8 h 10 h 

Lp. 
Nazwa stanowiska 

kierowniczego 

Liczba                   

oddziałów przedszkola 

Rozmiar obniżki 

w tygodniowym 

obowiązkowym 

wymiarze godzin zajęć 

Tygodniowy 

obowiązkowy 

wymiar godzin 

zajęć po udzielonej 

obniżce 

1. Dyrektor przedszkola 

do 4 oddziałów 

zamiejscowych 

(przy pensum 25 h) - 

19h 
6 h 

(przy pensum 22 h) - 

16h 

5 i więcej oddziałów 

zamiejscowych 

(przy pensum 25 h) - 

22h 
3 h 

(przy pensum 22 h) - 

19h 
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2. 
Wicedyrektor 

przedszkola 

5 i więcej oddziałów 

zamiejscowych 

(przy pensum 25 h) - 

10h 15 h 
(przy pensum 22 h) - 7h 

3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 2 odnosi się również do nauczyciela, który obowiązki kierownicze 

pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, z tym że obowiązuje on tego 

nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono zastępstwo. 

§ 2. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

1) dla pedagoga - 22 godziny, 

2) dla psychologa - 22 godziny, 

3) dla logopedy - 22 godziny, 

4) dla doradcy zawodowego - 22 godziny 

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi 

w życie dnia 1 września 2018 roku i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 

  

 

Przewodnicząca  

Rady Miasta i Gminy Dolsk 

(-) Janina Pawełczyk 
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