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UCHWAŁA NR XX/132/2012
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad 
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, logopedów 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gniewkowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz 1591; z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz 1806, Nr 
214, poz 1806; z 2003 r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; z 2004 r. Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz 1203; z 2005 r. 
Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; z 2006 r. Nr 17, poz 128, Nr 181, poz 1337; z 2007 r. Nr 48, poz 327, Nr 138, 
poz 974, Nr 173 poz 1218; z 2008 r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz 1458; z 2009r. Nr 52, poz 420, Nr 157, poz 
1241; z 2010 r. Nr 28, poz 142 i 146, Nr 40, poz 230, Nr 106, poz 675; z 2011 r. Nr 21, poz 113, Nr 117, poz. 679, 
Nr 134, poz 777, Nr 149, poz 887, Nr 217, poz 1281; z 2012r. poz.567 ) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz 674, Nr 170, poz1218, Nr 220, poz 1600, 
z 2007r. Nr 17, poz 95, Nr 80, poz 542, Nr 102, poz 689, Nr 158, poz 1103, Nr 176, poz 1238, Nr 191, poz 1369, 
Nr 247, poz 1821, z 2008r. Nr 145 poz 917, Nr 227 poz 1505, z 2009r. Nr 1 poz 1, Nr 56 poz 458, Nr 67 poz 572, 
Nr 97 poz 800, Nr 213, poz 1650 i Nr 219 poz 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 
42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Po 
obniżce tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru godzin wynosi dla: 

1. Dyrektora szkoły każdego typu liczącej: 

1) do 8 oddziałów- 7 godzin 

2) od 9 do 17 oddziałów – 5 godzin 

3) 18 oddziałów i powyżej – 3 godziny 

2. Wicedyrektora szkoły każdego typu liczącej: 

1) od 12 do 17 oddziałów: 9 godzin 

2) 18 oddziałów i powyżej: 7 godzin 

3. Dyrektor przedszkola liczącego 

1) do 6 oddziałów: 8 godzin 

2) 7 i więcej oddziałów: 6 godzin 

4. Wicedyrektor przedszkola liczącego 7 i więcej oddziałów: 10 godzin 

5. Kierownik szkolenia praktycznego – 9 godzin. 

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach mogą być 
przydzielone godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 4 godzin tygodniowo, chyba że z planów 
nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin. 

§ 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły lub przedszkola może być zwolniony od obowiązku 
realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki 
funkcjonowania szkoły lub przedszkola powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. 

§ 4. Wymiar zajęć ustalony w § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska 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 nauczycielom zastępstwo. 
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§ 5. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których Gmina Gniewkowo jest organem prowadzącym, 
którzy w ramach stosunku pracy łączą obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć według wzoru: 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar czasu pracy = 

liczby godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły 

_____________________________________________________________________________ 

Współczynnik W 

gdzie 

Współczynnik W = sumie wymiarów czasu pracy przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym 

liczonych według wzoru 

liczba godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły w danym wymiarze czasu 
pracy 

_____________________________________________________________________________ 

wymiar czasu pracy nauczyciela zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 

Uzyskany wynik ułamkowy zaokrągla się: 

1) poniżej 0,5 godziny w dół, 

2) 0,5 godziny i więcej w górę 

Przykład: 

Nauczyciel realizuje 14/18, 10/30 oraz 4/26. Liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym wynosi 
więc 28 . 

Współczynnik W = (14:18) + (10:30) + (4:26)= 0,78 + 0,33 + 0,15 = 1,26 

Liczba godzin przydzielona w arkuszu organizacyjnym – 28 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar czasu pracy = 28 : 1,26 = 22,22 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar czasu pracy dla nauczyciela w podanym przykładzie wynosi 22 godziny. 

§ 6. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych dla logopedy wynosi 20 godzin, pedagoga i psychologa wynosi 22 godziny. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXI/173/2000 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 maja 2000r. oraz §8 ust.1 
Uchwały Nr XXXV/300/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 05 maja 2009r. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012r. 
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) zobowiązuje organy 
prowadzące szkołę na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 do określenia w drodze uchwały zasad udzielania zniżek dla 
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnych 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów. Tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin obniżono biorąc pod uwagę złożoność zadań wynikających z wielkości szkoły. 
Powyższa uchwała ustala również sposób obliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze 
godzin oraz tygodniowy wymiar pracy pedagogów, psychologów i logopedów. Projekt uchwały przedstawiony 
został do zaopiniowania organizacjom związkowym zrzeszającym nauczycieli. 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Janusz Kozłowski


