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UCHWAŁA NR XXXVII/442/2018
RADY GMINY LISIA GÓRA
z dnia 4 czerwca 2018 roku
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla
dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli szkół
i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oraz zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Lisia Góra uchwala co
następuje:
§ 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole
i przedszkolu obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych
określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, do wymiaru godzin
określonego w tabeli:
Lp.

1.

2.

3.

4.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy
obowiązkowy
wymiar zajęć

Dyrektor szkoły (podstawowej, lub zespołu) liczącej:
do 99 uczniów

12

od 100 do 149 uczniów

10

od 150 do 199 uczniów
od 200 do 249 uczniów
powyżej 250 uczniów - przy braku etatowego zastępcy
powyżej 250 uczniów - z etatowym zastępcą
Wicedyrektor szkoły (podstawowej lub
zespołu) liczącej powyżej 250 uczniów
Dyrektor przedszkola:
do 2 oddziałów
od 3 do 4 oddziałów
od 5 do 6 oddziałów
od 7 oddziałów z etatowym zastępcą
Wicedyrektor przedszkola
liczącego 7 oddziałów

8
6
5
7
10
12
10
5
5
15

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 4289

§ 2. Organ prowadzący szkołę w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych
przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć
określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne
zwiększenie zadań dyrektora ze względu na wielkość szkoły.
§ 3. Ustal się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych i opiekuńczych
1) pedagog szkolny - 22 godzin tygodniowo;
2) logopeda - 22 godzin tygodniowo;
3) psycholog - 22 godzin tygodniowo;
4) doradca zawodowy - 22 godzin tygodniowo.
§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mniejszych, obejmujących zarówno dzieci
sześcioletnie jak i dzieci innych grup wiekowych ustala się w sposób następujących:
1) jeżeli w grupie liczba dzieci sześcioletnich jest równa lub większa niż liczba dzieci innych grup wiekowych
pensum nauczyciela ustala się na 22 godziny,
2) jeżeli w grupie liczba dzieci sześcioletnich jest mniejsza niż liczba dzieci innych grup wiekowych pensum
nauczyciela ustala się na 25 godzin.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Tracą moc uchwały :
1) Nr XXIV/260/2017 z dnia 01 lutego 2017roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli,
którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia
z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla
którym organem prowadzącym jest Gmina (Dz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 1107),
2) Nr XXIX/324/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/260/2017 z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, zniżek godzin dla
dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć
nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina (Dz. Woj. Małopolskiego
z 2017 r. poz. 5167)
3) Nr XXXVI/434/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIV/260/2017 z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym
powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia
z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla
którym organem prowadzącym jest Gmina (Dz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 3350).
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szatko

