
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/215/2018 

RADY GMINY BRODNICA 

z dnia 12 marca 2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć 

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

poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 91d pkt. 1 oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) Rada Gminy Brodnica uchwala, co następuje: 

§ 1. Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, dyrektorom i wicedyrektorom zatrudnionym 

w przedszkolu i szkołach podstawowych, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 roku - Karta Nauczyciela o liczbę godzin stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela 

tygodniowym wymiarem godzin, a wymiarem określonym w tabeli stanowiącej Załącznik do uchwały. 

§ 2. Przy ustalaniu wysokości zniżek określonych w Załączniku do uchwały uwzględniono liczbę 

oddziałów przedszkola lub szkoły podstawowej. 

§ 3. Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkola lub szkoły podstawowej nie powinni realizować godzin zajęć 

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w innych placówkach oświatowych w godzinach 

funkcjonowania placówki macierzystej. 

§ 4. 1. Wymiar godzin zajęć, ustalony zgodnie z Załącznikiem do uchwały, obowiązuje również 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w zastępstwie. 

2. Przepis ust. 1 znajduje zastosowanie odpowiednio w stosunku do wicedyrektora bądź innego 

nauczyciela, któremu Wójt Gminy powierzył pełnienie obowiązków dyrektora do czasu powołania nowego 

dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej. 

§ 5. Jeżeli warunki funkcjonowania przedszkola lub szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora 

można zwolnić  dyrektora szkoły podstawowej lub przedszkola  od  obowiązku  realizacji  tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru zajęć, określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na okres znacznego 

zwiększenia zadań. 

§ 6. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i młodzieży przez nauczycieli 

nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela zatrudnionych 

w pełnym wymiarze godzin ustala się według następujących norm: 

Lp. Stanowisko Wymiar godzin 

1. Psycholog 22 h 

2. Pedagog 22 h 

3. Logopeda 22 h 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 marca 2018 r.

Poz. 2408



4. Terapeuta pedagogiczny 22 h 

5. Doradca zawodowy 20 h 

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą 

lub na rzecz dzieci i młodzieży, należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań 

diagnostycznych, terapeutycznych, profilaktycznych i korekcyjnych. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/152/2009 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 września 2009 r. 

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

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 202, poz. 3453) 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

z dniem 1 września 2018 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Brodnica 

(-) Andrzej Wojciechowski 
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