
 

 

UCHWAŁA NR XII/75/2019 

RADY GMINY RYCHTAL 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

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

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Rychtal oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy 

nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 42a ust. 1 w związku z art. 91d 

pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) Rada Gminy 

Rychtal uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Rychtal obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela do wysokości 

ustalonej w tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar godzin zajęć 

1 Dyrektor przedszkola:  

-do 2 oddziałów 10 

-3 i więcej oddziałów 5 

2 Dyrektor szkoły podstawowej:  

-do 4 oddziałów 12 

-5 – 6 oddziałów 10 

-7 – 8 oddziałów 8 

-9 – 12 oddziałów 6 

-13 – 16 oddziałów 5 

-17 i więcej oddziałów 3 

3 Wicedyrektor szkoły podstawowej 8 

2. Obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć odnosi się również do nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. 

§ 2. W ramach posiadanych środków finansowych organ prowadzący może w uzasadnionych przypadkach 

zwolnić dyrektora szkoły podstawowej z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły podstawowej 

powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. 

§ 3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w charakterze: 

1) pedagoga szkolnego - 22 godziny (pełny etat) 

2) psychologa - 22 godziny (pełny etat) 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 września 2019 r.

Poz. 7856



3) logopedy - 22 godziny (pełny etat) 

4) doradcy zawodowego - 22 godziny (pełny etat) 

5) terapeuta pedagogiczny - 22 godziny (pełny etat) 

6) nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-

letnie oraz dzieci młodsze – 22 godziny. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/246/18 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Rychtal oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycieli, dla których 

nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal 

(-) Aleksandra Olejnik 
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