
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/280/2018 

RADY GMINY LISKÓW 

z dnia 28 marca 2018 r. 

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

dyrektorów, wicedyrektorów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

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

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 ze zm.), art. 91 d pkt 1 oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) w związku z art. 76 pkt 22 ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Gminy Lisków uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, opiekuńczych 

i wychowawczych dla dyrektorów, wicedyrektorów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Lisków zgodnie z poniższą tabelą:  

Lp

. 
Rodzaj stanowiska 

Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar zajęć 

1. 

Dyrektor szkoły liczącej: 

a) do 6 oddziałów 

b) od 7 do 9 oddziałów 

c) od 10 do 16 oddziałów 

d) od 17 oddziałów i więcej 

10 godzin 

8 godzin 

5 godzin 

3 godziny 

2. 

Wicedyrektor szkoły liczącej: 

a) od 12 do 16 oddziałów 

b) od 17 oddziałów i więcej 

 

9 godzin 

6 godzin 

2. Zmniejszenie wymiaru zajęć lub zwolnienie dyrektora i wicedyrektora z zajęć dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych może być dokonane tylko i wyłącznie z ważnych powodów 

uniemożliwiających realizację godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. 

3. Ustalony w §1 pkt 1 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych 

i wychowawczych odnosi się także do nauczycieli, którym powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrektora 

w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia tych funkcji z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie funkcji 

dyrektora lub wicedyrektora, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić funkcję. 

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

prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Lisków określa poniższa tabela: 
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Lp

. 
Rodzaj stanowiska 

Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar zajęć 

1. 
Pedagog  

(w tym m.in. oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog) 
22 

2. Psycholog 22 

3. Logopeda 22 

4. Terapeuta pedagogiczny 22 

5. Doradca zawodowy 22 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 

1. Uchwala Nr IV/30/2011 Rady Gminy Lisków z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki 

w ich zastępstwie, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących 

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

wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów i logopedów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lisków. 

2. Uchwała Nr XXXVII/273/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany 

Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Gminy Lisków z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki 

w ich zastępstwie, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących 

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

wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów i logopedów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lisków. 

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

w życie z dniem 1 września 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Aleksander Tomalak 
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