
Projekt

z dnia  24 września 2018 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR LIV/___/2018
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Gniezno

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), art. 42 ust.6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018r., 
poz. 967) oraz po uzyskaniu opinii reprezentatywnych organizacji związkowych - Rada Gminy Gniezno uchwala, 
co następuje:

§ 1. Dyrektorowi  i wicedyrektorowi  szkoły lub przedszkola,  a także  nauczycielowi,  który  obowiązki 
kierownicze   pełni   w zastępstwie   nauczyciela,   któremu   powierzono   stanowisko   kierownicze,   obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela do liczby godzin określonej w poniższej tabeli:

lp Stanowisko kierownicze; wielkość i typ przedszkola, szkoły, placówki, warunki pracy Tygodniowy 
wymiar zajęć

dyrektor przedszkola liczącego:
do 3 oddziałów 9
4 do 5 oddziałów 71

6 oddziałów i więcej 5
2 wicedyrektor przedszkola 10

dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu liczącej:
do 8 oddziałów 8
9 do 16 oddziałów 5

3

17 i więcej oddziałów 3
wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu liczącej:
do 16 oddziałów 94
17 i więcej oddziałów 7
kierownik świetlicy szkolnej liczącej:
70 do 100 wychowanków 13
101 do 125 wychowanków 115

powyżej 125 wychowanków 10

§ 2. Ustala się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze 
22 godzin dla:

1. pedagoga szkolnego,

2. psychologa,

3. logopedy,

4. terapeuty pedagogicznego,

5. doradcy zawodowego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/286/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski
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UZASADNIENIE

Zmiana Karty Nauczyciela wprowadzona ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań

oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203 ze zm.) wprowadziła m.in. zmiany polegające na określeniu górnej

granicy tygodniowego wymiaru godzin (pensum) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: pedagog,

psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy i ustaliła, że wymiar ten nie może

przekroczyć 22 godzin tygodniowo. Natomiast zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z

2018r., poz. 967), organ prowadzący określa:

a) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3

ustawy,

b) zasady udzielania i rozmiar obniżek zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, zatrudnionych w szkołach i

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gniezno.

Obecna uchwała dostosowuje zatem zapisy do nowych uregulowań ustawy Karta Nauczyciela.

Treść uchwały została przekazana wszystkim organizacjom związkowym zrzeszającym nauczycieli

(trzy organizacje) w celu uzgodnienia, zgodnie z zasadami regulowanymi w art. 30 ust. 4 i 5

ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. 2015. 1881). Treść regulaminu

została ustalona po rozpatrzeniu i rozważeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.
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