
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/260/2018 

RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI 

z dnia 22 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkola 

oraz dla nauczycieli którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski 

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

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 6 i 7 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) 

Rada Gminy Chełm Śląski 

uchwala : 

§ 1. Określa się 22 godzinny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami przez 

nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego 

i doradcy zawodowego. 

§ 2. Dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie 

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy wg następującej tabeli: 

Lp Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęć 

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego: 

·do 8 oddziałów 

· 9 oddziałów i więcej 

 

6 

5 

2. Wicedyrektor przedszkola, gdy co najmniej 2 oddziały czynne są dłużej 

niż 10 godzin dziennie, liczącego: 

·co najmniej 6 oddziałów 

 

 

12 

3. Dyrektor szkoły liczącej: 

·do 8 oddziałów 

·9 oddziałów i więcej 

 

5 

4 

4. Wicedyrektor  szkoły liczącej 

·do 8 oddziałów 

· 9 oddziałów i więcej 

 

12 

9 
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§ 3. Obniżony wymiar godzin obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym powierzono nauczycielowi funkcję kierowniczą lub zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, 

w którym nauczyciel zaprzestał pełnić funkcję kierowniczą. 

§ 4. Dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz innym nauczycielom, o których mowa w § 2 nie przydziela się 

godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania 

w jednym oddziale, a za zgodą Wójta Gminy Chełm Śląski także, gdy jest to konieczne dla zapewnienia 

realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale. 

§ 5. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, dla których plan zajęć wynikający z planów 

nauczania lub organizacji szkoły lub przedszkola w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje 

obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych lub 

przekracza ten wymiar, zobowiązani są do zrealizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego 

wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć – zwiększonego lub zmniejszonego – aby średni wymiar godzin 

w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał co najmniej tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin 

zajęć, obowiązującego tych nauczycieli. 

2. Dyrektor szkoły lub przedszkola umieszcza w arkuszu organizacji szkoły na dany rok szkolny informację 

o średniej liczbie godzin ustalonej według zasad określonych w ust. 1 i podaje ją do wiadomości nauczycielom. 

3. Jeżeli średnia tygodniowa liczba godzin zajęć obliczona według zasad określonych w ust. 1 przekracza 

obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć to różnica pomiędzy średnią liczbą godzin przydzieloną 

nauczycielowi, a obowiązkowym pensum stanowi godziny ponadwymiarowe. 

4. Nauczyciel w okresie całego roku szkolnego ma prawo do wynagrodzenia w stałej wysokości, 

odpowiednio do uśrednionego wymiaru godzin zajęć. 

5. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny wymiar 

w poszczególnych okresach roku szkolnego dyrektor szkoły lub przedszkola określa w umowie o pracę, średni 

wymiar godzin  nauczyciela dla całego okresu zatrudnienia. 

6. Przydzielone w arkuszu organizacyjnym godziny zajęć, nie zrealizowane przez nauczyciela z powodu 

choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktuje się do rocznego rozliczenia jako godziny 

zrealizowane. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie 

obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów oraz pełniących inne funkcje kierownicze, ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, logopedy i psychologa oraz nauczycieli realizujących 

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

wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Chełm Śląski. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą 

od dnia 1 września 2018 roku. 

   

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Kazimierz Plewnia 
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