
  Uchwała Nr XXXIX/232/2018      
Rady Gminy Rozdrażew 
z dnia 28 marca 2018r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze  

oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych                  
i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradców zawodowych oraz nauczycieli 

terapii pedagogicznej i socjoterapii,  
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 2017 r. poz. 1875, ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3,  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, ze zm.) uchwala się, co następuje: 
  

§ 1. Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach                                  
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew, zgodnie z poniższa 
tabelą: 

 
L.p. Stanowisko kierownicze 

 
Tygodniowy wymiar 
zajęć dydaktycznych 

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, 
liczącego:  
- do 2 oddziałów 13 
- 3 – 4  oddziały 10 
- 5 i więcej oddziałów 6 

2. Dyrektor szkoły / zespołu / każdego typu, liczącej:  
- do 9 oddziałów 5 
- 10 i więcej oddziałów 4 

3. Wicedyrektor szkoły / zespołu / każdego typu, liczącej:  
- 12 i więcej oddziałów 8 

4. Kierownik szkoły filialnej szkoły podstawowej 12 
 
§ 2. Wymiar zajęć ustalony w § 1 odnosi się również do nauczyciela pełniącego obowiązki 

kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze i obowiązuje od 
pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym powierzono to zastępstwo. 

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, nauczycieli terapii pedagogicznej i socjoterapii, doradców zawodowych w wymiarze 22 
godzin. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 
§ 5.  Traci moc 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 stanowiska kierownicze oraz  w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach                          
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. 
poz. 2565).  

 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego                  

i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku. 
 
         Przewodniczący Rady Gminy  

         Artur Jakubek  



 
Uzasadnienie 

 
 
Przepis art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1189, ze zm.) stanowi, iż organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady ustalania, 
rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi                           
i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole,                  
a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu 
powierzono stanowisko kierownicze (pkt 2), a także tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych,                       
z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (pkt 3). 
 
Zgodnie z art. 91 d pkt 1 Karty Nauczyciela określone powyżej kompetencje organu prowadzącego 
wykonuje rada gminy. 
 
Cytowane przepisy art. 42 Karty Nauczyciela ulegają zmianie z dniem 1 września 2018 r., mocą 
ustawy z dn. 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).  
 
W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania regulacji obowiązujących w tym 
zakresie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew tak, aby                  
od nadchodzącego roku szkolnego 2018/2019 w sposób prawidłowy określić wymiar godzin zajęć 
nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych zatrudnionych w tych jednostkach. 
 
Mając na uwadze okoliczność, że zmiany w przepisach art. 42 Karty Nauczyciela, wprowadzane 
cytowana ustawą o finansowaniu zadań oświatowych wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r., 
moc obowiązującą niniejszej uchwały należy określić na ten sam termin. 
 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. 

 

        Wójt Gminy  

        Mariusz Dymarski  


