
UCHWAŁA NR XLVII/304/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, 
logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 
i przedszkolach, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm. ), art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i pkt 3 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm. )   w związku z art. 76 pkt 22 lit d i art. 147 pkt 3 ustawy 
z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2203ze zm. ) , po 
uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Miasta i Gminy Czerniejewo 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć  dla pedagoga, psychologa, logopedy, 
terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego w wymiarze 22 godziny.

§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach/przedszkolach obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,, wychowawczych i opiekuńczych określony 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, do wysokości wymiaru określonego 
w tabeli:

Lp. stanowisko kierownicze obowiązkowy tygodniowy 
wymiar zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych 
i opiekuńczych

1 Dyrektor szkoły liczącej :
a)17 oddziałów i więcej
b)do 17 oddziałów

3
5

2 Dyrektor przedszkola liczącego:
a)5 oddziałów i więcej 
b)do 4 oddziałów

8
10

3 Wicedyrektor szkoły liczącej 
a)17 oddziałów i więcej
b)do 17 oddziałów

7
9

4 Wicedyrektor przedszkola liczącego co najmniej                 
6 oddziałów

15

5 Kierownik świetlicy szkolnej 20
2. Wymiar godzin ustalony w ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 

w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska.

3. Dyrektor szkoły/ przedszkola może być zwolniony z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin jeżeli warunki funkcjonowania szkoły / przedszkola powodują znaczne zwiększenie jego zadań.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Traci moc  Uchwała Nr XXXVI/217/17 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach / 
przedszkolach, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Czerniejewo

/-/ Jan Kulpiński
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/304/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa,
logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego, oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolach, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym.

Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz
nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków
pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji obowiązkowych zajęć.

Art. 42 ust. 7  stanowi m.in., że organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania
i rozmiar obniżek, o których mowa wyżej a także ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.

Z dniem 1 września 2018 r. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych nie może przekraczać 22 godzin (
art. 76 pkt 22 lit d ppkt b ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ).

Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli (
Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Czerniejewie ).

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
w dniu 20 czerwca 2018 roku, na którym uzyskał pozytywną opinię.
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