
UCHWAŁA NR XLV/591/2018
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, 

dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz

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 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających 
nauczycieli, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których 
organem prowadzącym jest gmina Lubicz, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do liczby godzin zajęć określonych w tabeli według 
następujących zasad:

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć

1. dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 4
2. dyrektor szkoły liczącej od 9 do 18 oddziałów 3
3. dyrektor szkoły liczącej od 19 do 26 oddziałów 2
4. dyrektor szkoły liczącej od 27 oddziałów 1
5. wicedyrektor szkoły liczącej od 12 do 19 oddziałów 7
6. wicedyrektor szkoły liczącej od 20 do 27 oddziałów 6
7. wicedyrektor szkoły liczącej od 28 oddziałów 5
8. dyrektor przedszkola liczącego do 4 oddziałów 8
9. dyrektor przedszkola liczącego od 5 do 8 oddziałów 6

2. Postanowienia ustępu 1 mają odpowiednio zastosowanie do nauczyciela, który obowiązki kierownicze 
pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora.

3. Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określone w ust.1 i 2 mają zastosowanie:

1) od pierwszego dnia objęcia przez nauczyciela stanowiska dyrektora lub wicedyrektora;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora lub wicedyrektora w zastępstwie.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym wymiarze godzin określa się w następujący sposób:

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin

1. pedagog 22
2. psycholog 22
3. logopeda 22
4. terapeuta pedagogiczny 22
5. doradca zawodowy 22

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/239/2012 Rady Gminy Lubicz zdnia 27kwietnia 2012r. wsprawie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych wszkołach iprzedszkolu, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz (Dz.Urz.Woj. Kuj. -Pom. z2012r. poz.1086). 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2203) wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela m. in.
w art. 42 ust. 7 pkt. 3 w odniesieniu do określenia wymiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz
w nowo dodanym, dotyczącym nauczycieli pełniących w szkołach funkcje kierownicze, pkt. 6a tegoż
artykułu, które będą obowiązywać od 1 września 2018 r.

Należy zatem podjąć niniejszą uchwałę, aby uregulować nowy stan prawny w tym zakresie.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe w dniu 12 kwietnia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel 
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