
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/219/2020 

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wyrzysk  oraz ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 

– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się: 

1) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta 

Nauczyciela; 

2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta 

Nauczyciela. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk; 

2) nauczycielu – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych zatrudnionych                           

w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk. 

§ 3. 1.  Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły (łącznie) obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 

określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela o liczbę godzin równą ilości oddziałów w szkole w danym 

roku szkolnym. 

2. W przypadku szkoły, w której nie ma stanowiska sekretarza, tygodniowy wymiar godzin, o którym 

mowa w ust. 1, obniża się o kolejne godziny wg ilości oddziałów: 

1) w szkole liczącej do 4 oddziałów – o 2 godziny; 

2) w szkole liczącej powyżej 4 oddziały – o 4 godziny. 

3. Ustala się zasadę, że z ustalonego obniżonego tygodniowego wymiaru zajęć, o którym mowa 

w ust. 1 korzystają: 

1) w szkołach, w których jest jedno stanowisko wicedyrektora: 

a) dyrektor – 70% 
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b) wicedyrektor – 30% 

2) w szkołach, w których są dwa stanowiska wicedyrektora: 

a) dyrektor – 50% 

b) wicedyrektorzy – każdy po 25 % (łącznie 50%). 

4. Nauczycielom, o których mowa w § 1 pkt 1 zatrudnionym w przedszkolu obniża się tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczyc i opiekuńczych określony 

w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela o liczbę godzin stanowiącą różnicę między obowiązującym 

nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem ustalonym w poniższej tabeli: 

L.p Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru zajęć 

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego: 

a)do 5 oddziałów 

b)6 i więcej oddziałów 

 

 

8 

7 

2. W przypadku oddziałów zlokalizowanych w różnych lokalach, 

obniża się wymiar zajęć o kolejne 2 godziny. 

 

5. Wymiar zajęć ustalony w ust. 1-4 ma również zastosowanie odpowiednio do nauczyciela pełniącego 

obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze. 

§ 4. 1.  Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych 

w pełnym wymiarze zajęć w następującej wysokości: 

Lp. Stanowisko Obowiązkowy 

tygodniowy wymiar 

godzin zajęć 

1. Nauczyciel pedagog 22 

2. Nauczyciel psycholog 22 

3. Nauczyciel logopeda 22 

4. Nauczyciel terapeuta pedagogiczny 22 

5. Nauczyciel doradca zawodowy 22 

6. Nauczyciel przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkołach 

podstawowych prowadzący zajęcia w grupach obejmujących zarówno dzieci 

6-letnie,  jak i dzieci młodsze 

 

25 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/281/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2017r.  

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

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

pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli realizujących obowiązki o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których 

nie określono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 

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

w życie z dniem 1 września 2020 r. 

Przewodniczący Rady 

(-) Roman Łuka 
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