
 

 

UCHWAŁA NR VI/37/2019 

RADY GMINY MILÓWKA 

z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milówka 

oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 

Karta Nauczyciela 

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.), art. 42 ust. 6 i ust. 7  pkt. 2 i 3 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 z późn. zm.) w związku z art. 6 pkt 14  

lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), po uzyskaniu opinii związków zawodowych 

Rada Gminy Milówka 

uchwala, co następuje: 

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

prowadzonych przez Gminę Milówka, obniża się tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych do wysokości określonej w poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze 

Obowiązkowy 

tygodniowy wymiar 

godzin zajęć 

1. Dyrektor przedszkola liczącego: 
- do 3 oddziałów 

- powyżej 3 oddziałów (bez wicedyrektora) 

- powyżej trzech oddziałów (z wicedyrektorem) 

18 

10 

15 

2. Dyrektor szkoły podstawowej liczącej: 
- do 100 uczniów 

- od 100 do 200 uczniów 

- powyżej 200 uczniów 

 

13 

10 

6 

3. Dyrektor zespołu szkolno–przedszkolnego 10 

2. Wicedyrektorzy szkół podstawowych, przedszkoli i zespołów szkolno–przedszkolnych obowiązani są do 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w wymiarze o 5 godz. wyższym od 

wymiaru ustalonego dla dyrektorów. 
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§ 2. Wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje  

on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono  

to zastępstwo. 

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

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą albo na ich rzecz, dla pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w wymiarze 22 godziny, 

zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Milówka. 

2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, w tym, punktów 

przedszkolnych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6 – letnie jak 

i młodsze w wymiarze 24 godzin. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr XLIII/232/2018 Rady Gminy Milówka z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milówka oraz określenia tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka. 

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2019 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Krzysztof Kamiński 
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