
 

 

UCHWAŁA NR XL.268.2018 

RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM 

z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli  

oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie 

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

U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 b w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) 

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami oraz na rzecz uczniów lub wychowanków przez 

nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz.  

U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się według następujących 

norm: 

Lp. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy  

wymiar godzin 

1. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy 

zawodowi 

22 

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

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), do ustalonego niżej 

w godzinach tygodniowego wymiaru zajęć: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęć 

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, 

liczącego: 

 

- do 3 oddziałów 14 

- 4 - 5 oddziałów 10 

- 6 i więcej oddziałów 8 

Wicedyrektor przedszkola  

- pensum o 6 godzin większe niż dyrektor przedszkola  

2. Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:  

- do 6 oddziałów 12 

- 7 - 10 oddziałów 9 
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- 11 - 18 oddziałów 5 

- powyżej 18 oddziałów 3 

Wicedyrektor szkoły  

- pensum o 6 godzin większe niż dyrektor szkoły  

3. Kierownik szkoły filialnej, liczącej:  

- do 4 oddziałów 14 

- 5 i więcej oddziałów 12 

2. Wymiar zajęć ustalonych zgodnie z ust. 1 odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono 

wykonywanie zadań dyrektora, w zastępstwie i obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych 

i Porządku Publicznego. 

§ 5. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr XLIII/213/2010 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie 

zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 

plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze 

i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 

2) Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca 

uchwałę Nr XLIII/213/2010 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze 

i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisko różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2018 r. 

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

mgr inż. Halina Poręba 
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