
 

 

 UCHWAŁA Nr XL/280/2018  

 RADY GMINY ZANIEMYŚL 

z dnia 26 marca 2018 r. 

 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Zaniemyśl oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć 

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

poz.1875 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7, w związku z art. 91 d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189, 2203 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, którym powierzono stanowiska 

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

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz, 

do wymiaru: 

1) dla dyrektorów szkół: 

a) do 6 oddziałów - 12 godzin, 

b) od 7 do 10 oddziałów - 9 godzin, 

c) od 11 do 16 oddziałów - 6 godzin, 

d) 17 i więcej oddziałów - 4 godziny; 

2) dla wicedyrektorów szkół: 

a) do 16 oddziałów - 13 godzin, 

b) 17 i więcej oddziałów - 11 godzin; 

3) dla dyrektorów przedszkoli : 

a) do 5 oddziałów - 10 godzin, 

b) 6 i więcej oddziałów - 8 godzin; 

4) dla kierowników świetlicy szkolnej : 

a) do 50 wychowanków - 20 godzin, 

b) od 51 do 100 wychowanków - 16 godzin, 

c) powyżej 100 wychowanków - 12 godzin. 

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się także do nauczyciela, który obowiązki kierownicze 

pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze i obowiązuje od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo. 
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§ 2. Ustala się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz: 

1) dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, w wymiarze 20 godzin; 

2) dla nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionego dodatkowo 

w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

w wymiarze 20 godzin. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaniemyśl. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/171/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących 

inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zaniemyśl. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2018 r. 

 

Przewodnicząca Rady  

(-) Alina Frąckowiak 
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