
Załącznik Nr Pf do Protokołu Nr XXVII/09
Sesji Rady Gminy Lichnowy

Z dnia 23.06.2009r.

w sprawie : zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach na terenie gminy Lichnowy; ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin; ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów i logopedów.

Uchwała Nr XXVII/284/09
Rady Gminy Lichnowy

z dnia 23 czerwca 2009r.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.) Rada Gminy 
Lichnowy, uchwala co następuję:

§ i .

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy 
Lichnowy obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych według następujących zasad:

Lp. Stanowisko Obniżenie tygodniowego 
wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i 
opiekuńczych o :

Obowiązkowy 
tygodniowy wymiar zajęć 

dydaktycznych , 
wychowawczych i 

opiekuńczych po zniżce
1. Dyrektor szkoły :

- do 10 oddziałów 11 godzin 7 godzin
- od 11 do 15 oddziałów 12 godzin 6 godzin
- powyżej 15 oddziałów 13 godzin 5 godzin

2. Wicedyrektor szkoły:

- 15 oddziałów i więcej 5 godzin 13 godzin

§2-

Wymiar zajęć ustalony w § 1 niniejszej uchwały odnosi się również do nauczyciela, który 
obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze.



§3.

Organ prowadzący, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może 
w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela pełniącego 
obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w § 1 , jeżeli warunki 
funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań w/w osób.

§4.
1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, 

realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się jako sumę wymiarów etatów 
wynikającą z liczby realizowanych godzin według poniższego wzoru:

W = (xl + x2) : [ ( xl:yl) +( x2 : y2) ]

gdzie:
xl,x2 -  oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji
szkoły,
yi,y2 — oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, 
wychowawczych określonych dla danych stanowisk w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela

2. Wymiar, o którym mowa w ust.l przyjmuje się w pełnych godzinach z tym, że godzinę do
0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

3. Godziny zajęć przydzielone powyżej wymiaru ustalonego w sposób określony w ust.l 
niniejszego paragrafu są godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu art.35 ust.2 Karty 
Nauczyciela.

§5

1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz dla :
1) pedagoga szkolnego -  20 godzin,
2) logopedy -  20 godzin,
3) psychologa -  20 godzin.
2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy i 
psychologa przez godzinę rozumie się 60 minut



§ 6

Traci moc Uchwała Nr XVIII/184/08 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008r. w 
sprawie udzielenia zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na 
terenie gminy Lichnowy.

§7-
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§8-
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2009r.
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U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie : zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Lichnowy; ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin; ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów i logopedów.

Zgodnie z art. 42 ust.7 pkt 2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 

( tekst jednolity Dz.U. Dz 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.) organ prowadzący szkołę 

określa zasady udzielenia i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze w szkole.

Przedstawiony projekt uchwały obniża obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych kadry kierowniczej szkół na terenie gminy Lichnowy. 

Obecna struktura organizacyjna placówek oświatowych ( liczebność szkoły, ilość oddziałów) 

wpływa na potrzebę zwiększenia aktywności kadry kierowniczej w zakresie wykonywania 

zadań związanych z zarządzaniem placówką, organizacją zajęć oraz pełnieniem funkcji jej 

menedżera . Ustalona po zniżce ilość godzin obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych jest optymalna z punktu widzenia 

prawidłowo wykonywania przez nauczycieli obowiązków wynikających z pełnionej funkcji 

kierowniczej.

W świetle powyższego w pełni uzasadnione jest obniżenie obowiązkowego wymiaru 

godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole w celu 

usprawnienia i poprawienia efektywności pracy kadry kierowniczej.

Zgodnie z art.42 ust.7 pkt 3) Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę określa 

m.in. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin, a także tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, 

psychologów i logopedów.

Mając na względzie powyższą delegację ustawową wnosi się o podjęcie niniejszej 

uchwały.


