
UCHWAŁA NR L/348/2022
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 
559 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1762 z późn. zm.), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych na terenie 
gminy Głuszyca obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela o liczbę godzin 
stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym 
wg tabeli: 

Lp. STANOWISKO TYGODNIOWY WYMIAR 
ZAJĘĆ

1 
dyrektor szkoły liczącej                                                         do 6 oddziałów 
7-12 oddziałów 
13 - i więcej 

9 
8 
6

2 wicedyrektor szkoły liczącej                                           do 12 oddziałów 
13 oddziałów i więcej 

8 
6

3 dyrektor przedszkola liczącego                                  do 7 oddziałów 
8 oddziałów i więcej 

8 
6

4 wicedyrektor przedszkola liczącego                   do 7 oddziałów 
8 oddziałów i więcej 

12 
8

2. Tygodniowy wymiar zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowisko: pedagoga, pedagoga specjalnego, 
psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego wynosi 22 godziny. 

3. Wymiar ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. 

4. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określa wg poniższego 
wzoru : W=(Xi+X2): (Xi:Yi) +(X2:Y2)

 W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, Xi, X2... oznaczają liczbę godzin poszczególnych 
stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły; Yi,Y2... oznaczą tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony dla stanowisk 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz niniejszej uchwale.

5. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w uzasadnionych przypadkach przyznaje się zwolnienie 
od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o ile spowoduje to polepszenie 
warunków funkcjonowania placówki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących 
funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2022 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

Art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący szkoły 
obowiązek określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze 
w szkołach oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, a także tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć godzin nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w tym 
pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych (art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b zmieniona przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. 
(Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.)

 W związku z powyższym zachodzi konieczność uaktualnienia uchwały. 

 Przedstawiony projekt uchwały przesłany został do zaopiniowania organizacji związkowej zrzeszającej 
nauczycieli. Oczekujemy na odpowiedź.
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