
Projekt Nr …………………… 

z dnia 24 maja 2018 r. 

UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 25 czerwca 2018 r. 

w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego  

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, 

psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych w przedszkolach i szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., 

poz.994 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018r., 

poz. 967 ze zm.) Rada Gminy w Łubnianach uchwala, co następuje: 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 

ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela do wymiaru określonego w poniższej tabeli: 

 

Lp. Stanowisko kierownicze  
Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar zajęć 

 

1. 

 

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej: 

- do 8 oddziałów 

- 9 i więcej oddziałów 

- Wicedyrektor szkoły 

 

 

7 

5 

12 

 

2. 

 

Dyrektor przedszkola liczącego: 

- 1 oddział 

- 2 oddziały 

- 3 oddziały  

- 4 oddziały 

-Wicedyrektor przedszkola 

 

 

 

18 

12 

9 

7 

18 

 

§ 2.1. Wymiar zajęć ustalony w § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w 

zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora. 

2. Wymiar zajęć dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia pierwszego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. 
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§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, dla których nie 

ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, w tym pedagogów, logopedów, psychologów, doradców 

zawodowych, określa poniższa tabela: 

 

Lp. 
Stanowisko  

 

Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar zajęć 

1. Pedagog 20 

2. Psycholog 20 

3. Logopeda 20 

4. Doradca zawodowy 20 

5. Terapeuta pedagogiczny 20 

6. Nauczyciel przedszkola pracujący z grupami mieszanymi 

obejmujący zarówno dzieci 6-letnie jak i dzieci z innych 

grup wiekowych 

22 

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/177/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad 

udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonym przez 

gminę Łubniany. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018r. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Albert Wiench  
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Uzasadnienie 

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań  

oświatowych (Dz. U z 2017 r. poz. 2203) i wprowadzeniem  do ustawy algorytmu wyliczania pensum mieszanego 

zapisy te zostały usunięte z naszej uchwały. Dodatkowo prowadzono czas pracy terapeuty pedagogicznego, 

któremu ustalono pensum na 22 godziny w tygodniu. Pozostałe zapisy nie uległy zmianie. Projekt został 

pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe. 
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