
UCHWAŁA NR XXVI/247/2013
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 
pełniącym stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i dla nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 42 ust.7 pkt. 2 i 3 w związku z art.91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami) Rada 
Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze: 

1 ). Dyrektor 

a) Przedszkola: 

 
Ilość oddziałów Obniżka godzin 

(w części etatu) 
1 – 3 18/25 

4 – 5 19/25 
6 i więcej 20/25 

b) Szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół: 

 
Ilość oddziałów Obniżka godzin 

(w części etatu) 
3 – 11 14/18 
12 – 16 15/18 

17 i więcej 16/18 

b) Wicedyrektor - obniżka o 4/18 etatu mniejsza od obniżki ustalonej dla dyrektora szkoły/zespołu. 

c) Wicedyrektor ds. przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym – obniżka o 6/25 etatu mniejsza niż dla 
dyrektora przedszkola 

2. Wymiar godzin zajęć ustalony w ust. 1 dotyczy również nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią 
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole z tym, że obowiązuje on tych 
nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca jeśli w tym dniu powierzono im zastępstwo lub od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono im zastępstwo w innym dniu i przestaje obowiązywać 
z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko. 

§ 2. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, 
doradców metodycznych i zawodowych: 

1) Pedagodzy 30 godzin, 

2) Psycholodzy30 godzin, 

3) Logopedzi 24 godziny, 

4) Nauczyciele nauczania specjalnego,np. oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy,surdopedagodzy18 godzin 

2. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę zajęć lekcyjnych, 
ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę pozostałych zajęć 60 minut. 
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§ 3. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
według wzoru: 

W = (x1 + x2) : [(x1 : y1) + (x2 : y2)] 

gdzie: 

W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, 

x1, x2... − oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji 
szkoły, 

y1, y2... − oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, 
wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że czas do 0,5 godziny pomija 
się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/251/2005 Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia 
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli 
pełniących funkcje kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których nie 
ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica 

Jarosław Jagielski
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