
UCHWAŁA NR VII / 64 / 2019 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 26 czerwca 2019 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 oraz 
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla 
których organem prowadzącym jest gmina Czernikowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2, 3 lit. b i c oraz art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2018 r., poz. 967 z późn. 
zm.), w związku z art. 6 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo 
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2018 r., poz. 
2245) po zasięgnięciu opinii zawiązków zawodowych uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo, 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/przedszkola - do 4 oddziałów 9
2. Dyrektor szkoły/przedszkola - od 5 do 7 oddziałów 7
3. Dyrektor szkoły/przedszkola - od 8 do 10 oddziałów 6
4. Dyrektor szkoły/przedszkola - od 11 do 15 oddziałów 4
5. Dyrektor szkoły/przedszkola - 16 lub więcej oddziałów 3
6. Dyrektor szkoły muzycznej 5
7. Kierownik sekcji w szkole muzycznej 14

2. Wicedyrektorzy szkół zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych w wymiarze o 4 godziny zajęć wyższym od wymiaru 
ustalonego dla dyrektora.

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



4. Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określone w ust. 1-3 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

1. pedagog 22
2. psycholog 22
3. logopeda 22
4. terapeuta pedagogiczny 22
5. doradca zawodowy 22
6. nauczyciel przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracujący 

z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
23

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§4. Traci moc uchwała nr XXIII/143/2001 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 sierpnia 
2001 r. w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 
przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, a także określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli: pedagogów i psychologów.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -  
Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski



Uzasadnienie

Stosownie do art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, organ 
prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady i ustala 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, rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia ich od 
obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami.

Organ prowadzący szkołę określa także na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b Karty 
Nauczyciela, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i 
w szkole, z tym że wymiar ten nie może przekroczyć 22 godzin.

Ponadto, z uwagi na wprowadzoną w art. 6 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 
o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) zmianę zapisu art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, organ prowadzący 
szkołę lub placówkę określa także tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli 
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 
6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 
projekt przedmiotowej uchwały został przedstawiony do zaopiniowania związkom zawodowym 
zrzeszającym nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernikowo.

Podjęcie powyższych ustaleń, w oparciu o art. 91 d pkt 1 Karty Nauczyciela, należy do 
kompetencji rady gminy.


