
 
                                           

Uchwała Nr XIV/97/2016 
         Rady Gminy Rozdrażew      
            z dnia 30 marca 2016r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3,  art. 42a ust. 1 w zw. z  art. 91d            
pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) uchwala 
się, co następuje: 

 
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, obniża się tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony                  
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć 
określonych w tabeli zawartej w § 2 niniejszej uchwały.  

 
§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska 

kierownicze: 
 

L.p. Stanowisko kierownicze 
 

Tygodniowy wymiar 
zajęć dydaktycznych 

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:  

- do 2 oddziałów 13 
- 3 – 4  oddziały 10 

1. 

- 5 i więcej oddziałów 6 
Dyrektor szkoły / zespołu / każdego typu, liczącej:  
- do 9 oddziałów 5 

2. 

- 10 i więcej oddziałów 4 
Wicedyrektor szkoły / zespołu / każdego typu, liczącej:  3.  
- 12 i więcej oddziałów 9 

4. Kierownik szkoły filialnej szkoły podstawowej 12 
 

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew na stanowiskach 
niewymienionych  w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  - Karta Nauczyciela, 
w następującej wysokości: 

 
 

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin  

1. nauczyciel - pedagog 24 
 

2. nauczyciel - logopeda 24 
 

3. 
 

nauczyciel - doradca zawodowy 24 
 

4. nauczyciel wspomagający 24 



 
§ 4. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru: 

 
W = (x1 + x2) : [(x1 : y1) + (x2 : y2)] 

 
gdzie: 
 
x1, x2 – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu 

organizacji szkoły, 
y1, y2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, 

wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy oraz § 2 
uchwały.  

 
2.  Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach, tak że godzinę do 0,5 

pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną. 
    

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
 

§ 6.  Tracą moc: 
1) uchwała Nr V/34/2003 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 kwietnia 2003r.  w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, 
przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
2) uchwała Nr IX/43/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach, 
szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew. 

 
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku. 
 

        Przewodniczący Rady Gminy  

        Artur Jakubek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

 Przepis art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela                       

(Dz. U.  z 2014r. poz. 191) stanowi, iż organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady 

ustalania, rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych w 

tym logopedów, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych i nauczycieli 

wspomagających. Uchwała porządkuje wcześniej wprowadzone zmiany nadając jej charakter 

jednolity. Uchwała została pozytywnie zaopiniowania przez Związek Nauczycielstwa 

Polskiego.   Zgodnie z art. 91 d pkt 1 Karty Nauczyciela określone powyżej kompetencje 

organu prowadzącego wykonuje rada gminy. 

         

         Wójt Gminy  

         Mariusz Dymarski  

 

 

 


