
UCHWAŁA NR X/65/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących 
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506) i art. 42 ust. 6, ust. 7 pkt 2 i 3 lit. b i lit. c oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia  26 stycznia 
1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz. 967 ze zm.), zwaną dalej Kartą Nauczyciela, o liczbę 
godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, 
a wymiarem określonym w tabeli stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalony w Załączniku Nr 1, o którym mowa w § 1, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odnosi się także do nauczycieli, którym powierzono 
stanowisko kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje on 
tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi 
zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał wykonywać zastępstwo.

§ 2. Ustala  się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych 
placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze stanowiący 
Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LI/353/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2018 roku 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 
(Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2018r., poz. 2494).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Konrad Izydorczyk
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr X/65/19 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  

z dnia 29 maja 2019 r. 

 

 

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze 

 

Lp. Stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Tygodniowy 

obowiązkowy 

obniżony wymiar 

godzin zajęć 

 

1. 

Dyrektor przedszkola liczącego:  

a) do 8 oddziałów 10 

b) od 9 do 12 oddziałów 6 

 c) od 13 oddziałów i więcej 3 

 

2. 

Wicedyrektor przedszkola liczącego:  

 - 12 i więcej oddziałów 
 

 

7 

 

3. 

Kierownik Filii przedszkola: 

- od 2 oddziałów 

 

9 

 

4. 

Dyrektor:  szkoły podstawowej, szkoły podstawowej  

z oddziałem/oddziałami przedszkolnymi, zespołu szkół 

każdego typu liczącej: 

 

a) do 10 oddziałów 6 

b) od 11 do 20 oddziałów  4 

c) od 21 i więcej oddziałów 2 

 

5. 

Wicedyrektor: szkoły podstawowej, szkoły podstawowej  

z oddziałem/oddziałami przedszkolnymi, zespołu szkół 

każdego typu liczącej: 

 

a) 12 – 20 oddziałów 8 

b) 21 i więcej oddziałów 4 

 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr X/65/19 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  

z dnia 29 maja 2019 r. 

 

 

 

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami  

albo na ich rzecz 

 

 

L.p. Stanowisko Tygodniowa liczba 

godzin wymiaru zajęć 

1. pedagog, logopeda, psycholog 

- zatrudniony w szkołach i przedszkolu 

22 godziny 

2. terapeuta pedagogiczny 

(realizacja zajęć zgodnie z rozporządzeniem o pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej)  

- zatrudniony w szkołach i przedszkolu 

22 godziny 

3. doradca zawodowy – prowadzący zajęcia związane  

z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 

i zawodowych 

22 godziny 

4. nauczyciel przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 

młodsze 

24 godziny 

 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

Łukasz Konrad Izydorczyk 
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