
UCHWAŁA NR XLVI/361/2023 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

zmieniająca uchwałę 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 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. 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 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale XXXVIII/311/2022 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 czerwca 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 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 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

„Wicedyrektorzy szkół zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych w wymiarze o 4 godziny zajęć wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektora w ust. 1. 
Wyjątkiem jest wicedyrektor zajmujący się szkołami ponadpodstawowymi, któremu przysługuje 
tygodniowy obowiązkowy wymiar 4 godzin zajęć.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Uzasadnienie 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół pensum wicedyrektora zajmującego się szkołami ponadpodstawowymi 
wchodzącymi w skład Zespołu Szkół (Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia) zostaje zmniejszone do 
wymiaru 4 godzin zajęć dydaktycznych. Zmiana ta wynika z przeanalizowania zakresu obowiązków 
wicedyrektora zajmującego się szkołami podstawowymi. Szkoły ponadpodstawowe w Gminie Czernikowo się 
rozrastają, z roku na rok coraz więcej uczniów decyduje się na kontynuowanie nauki w murach Technikum 
i Branżowej Szkoły w Czernikowie. Wicedyrektor wiele obowiązków wykonuje osobiście, m.in. nadzór nad 
egzaminami, kontakty z pracodawcami i komisjami egzaminacyjnymi, bieżące sprawy uczniów, aktualizowanie 
ramowych planów nauczania. Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne. 
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