
 

 

UCHWAŁA NR LI/292/18 

RADY GMINY RAJCZA 

z dnia 24 maja 2018 r. 

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

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn.zm.), po zaopiniowaniu 

przez związki zawodowe nauczycieli działające w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Rajcza, 

Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole lub przedszkolu obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

obowiązujący danego nauczyciela do wymiaru określonego poniżej: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar godzin 

1. 

 Dyrektor przedszkola liczącego:  

- jeden oddział 

- dwa oddziały 

- trzy oddziały i więcej 

 

15 godzin 

10 godzin 

 5 godzin 

2. 

 Dyrektor szkoły liczącej:  

- do 8 oddziałów 

- od 9 do 12 oddziałów 

- powyżej 12 oddziałów 

 

8 godzin 

6 godzin 

  4 godziny 

4.  Wicedyrektor szkoły  8 godzin 

6.  Kierownik świetlicy w szkole 20 godzin 

2. Wymiar zajęć ustalony w ust. 1 dotyczy również nauczycieli, którym stanowisko kierownicze 

powierzono w zastępstwie i stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powierzono zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić funkcję 

kierowniczą. 

§ 2. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, 

logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Rajcza w wymiarze 22 godziny. 
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2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli prowadzących 

zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci 6-letnie jak i młodsze w wymiarze 22 godziny. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Tracą moc uchwały Rady Gminy Rajcza: 

- Nr LVIII/303/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczy dla nauczycieli, 

którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 usta. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, 

- Nr XXV/137/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/303/14 z dnia 28 lutego 

2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczy dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 

oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 

usta. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, 

- Nr XXXVII/214/07 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/303/14 z dnia 28 lutego 

2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczy dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 

oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 

usta. 3 ustawy - Karta Nauczyciela. 

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.   

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Dariusz Płoskonka 
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