
UCHWAŁA NR XLV/601/22 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 2 września 2022 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, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli 

przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracującej z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci 
młodsze 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 (t. j. Dz. U. z 2022, 
poz. 559, 583, 1005, 1079)  oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i c oraz 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116) w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1116), 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: 

L.p. 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: 

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć 

1. pedagog 22 
2. pedagog specjalny 22 
3. psycholog 22 
4. logopeda 22 
5. terapeuta pedagogiczny 22 
6. doradca zawodowy 22 
7. nauczyciel przedszkola i innej placówki 23 
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przedszkolnej pracujący z grupą obejmującą dzieci 6-
letnie i dzieci młodsze 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 4. Traci moc 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, 
doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina 
Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018, poz. 2647). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Szczepański 
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Uzasadnienie 

Obecnie obowiązuje 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, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, 
dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018, poz. 2647) oraz 
uchwała nr VI/60/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 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, doradców 
zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina 
Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019, poz. 1432). 

Artykułem 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) wprowadzano zmiany od 
1 września 2022 r. w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762; 
z 2022 r. poz. 935 i poz. 1116), zwaną dalej KN, w zakresie utworzenia stanowiska oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga specjalnego w szkołach i placówkach. Zgodnie 
z art. 91d pkt 1 KN, Rada Gminy jest zobowiązana określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, 
m. in. dla: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 
doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać22 godzin. 
 
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, doradców 
zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina 
Lubicz oraz uchwała nr VI/60/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 
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, doradców 
zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina 
Lubicz nie uwzględnia stanowiska pedagoga specjalnego, w związku z czym należy wprowadzić niniejsze 
stanowisko oraz określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla pedagoga specjalnego. W obecnej 
uchwale tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla specjalistów wynosi 22 godziny. 
Zasadnym jest aby tygodniowy obowiązkowy wymiar dla pedagoga specjalnego również wynosił 
22 godziny. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego w dniu 11.08.2022 r. pozytywnie zaopiniował projekt niniejszej 
uchwały.  

W związku z wprowadzonymi zmianami należy podjąć dostosowującą uchwałę do aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

  

Zbigniew Szczepański 
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