
UCHWAŁA Nr III/26/2019 

RADY GMINY  WIDUCHOWA 

 

z dnia 17  stycznia 2019 r. 

 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, 

poz. 1432, poz. 2500), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 lit. a-b w zw. z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203, 

z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Widuchowa. 

 

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora w szkołach 

i przedszkolach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych  i opiekuńczych o liczbę godzin określoną w poniższej tabeli 

 

 

Tygodniowy wymiar obniżki obowiązkowych godzin zajęć nauczycieli, którym 

powierzono stanowisko kierownicze 

Stanowisko kierownicze 
Wymiar obniżki  

(liczba godzin) 

Dyrektor przedszkola  czynnego 

ponad 5 godz. dziennie 
17 

 

Stanowisko kierownicze Liczba oddziałów 
Wymiar obniżki  

(liczba godzin) 

Dyrektor szkoły 
do 11 14 

12 i więcej 16 

                Wicedyrektor szkoły 14 

 

3. Wymiar obniżki obowiązkowych godzin zajęć ustalony zgodnie z ust. 2 odnosi się również 

do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko kierownicze, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym powierzono mu zastępstwo, chyba że powierzenie nastąpiło od pierwszego dnia 

miesiąca, wówczas przysługuje od tego dnia.  

 

 



§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz 

dla: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych w wymiarze 22 godzin. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/274/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 

4 listopada 2009  r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga 

szkolnego, psychologa i logopedy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. poz. 179). 

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.  

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr III/26/2019 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 17 stycznia 2019 r.  

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 

z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) upoważnia organy prowadzące szkoły i przedszkola 

do określenia w drodze uchwały: 

 

1) zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie 

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze,  

 

2) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.  

 

Określone w uchwale regulacje dotyczą placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Widuchowa, w szczególności przekształconych w wyniku reformy 

systemu oświaty sześcioletnich szkół podstawowych i zespołów szkół w ośmioletnie szkoły 

podstawowe.  

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


