
UCHWAŁA NR XXXV/186/13
RADY GMINY WOLANÓW

z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7, 42a ust.1, 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – 
Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Wolanów uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące zasady obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora 
i wicedyrektora szkoły i przedszkola oraz rozmiary tych obniżek: 

 
Lp. Stanowisko kierownicze, wielkość i typ przedszkola, 

szkoły, warunki pracy 
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych 

1. Dyrektor przedszkola liczącego: 
-do 3 oddziałów 
-od 4 do 6 oddziałów 
-7 oddziałów - więcej 

10 
8 
3 

2. Dyrektor szkoły liczącej: 
-do 6 oddziałów 
-od 7 do 15 oddziałów(włącznie) 
-powyżej 15 oddziałów 

8 
5 
3 

3. Wicedyrektorzy szkoły (zespołu) liczącej: 
-do 20 oddziałów włącznie 
-powyżej 20 oddziałów 

7 
5 

2. Przepisy ust.1 mają odpowiednio zastosowanie do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni 
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze. 

3. Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w ust. 1 lub 2 stosuje się 
odpowiednio: 

1) od pierwszego dnia objęcia stanowiska – w stosunku do dyrektora lub wicedyrektora przedszkola lub szkoły; 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie 
obowiązków kierowniczych w zastępstwie i przestaje się stosować z końcem miesiąca, w którym nauczyciel 
przestał pełnić te obowiązki 

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 
97, poz. 674 z późn. zm.) w pełnym wymiarze godzin ustala się według następujących norm: 

 
Lp. Stanowisko Obowiązkowy 

tygodniowy 
wymiar godzin 

1. Pedagog,psycholog,logopeda we wszystkich typach przedszkoli i szkół 20 
2. Nauczyciele przedszkoli, szkół prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, dydaktyczno-

wyrównawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim, a także inni specjaliści 
prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkole 

18 

3. Nauczyciele przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzący zajecia w grupach 
"mieszanych" (dzieci 6-ścio i 5-cio letnie) 

22 
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§ 3. Ustala się następujące zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
wymiarze godzin w następujący sposób: Liczbę godzinę przelicza się według wzoru: W = (x:y)• 18 gdzie: W – 
oznacza przeliczoną liczbę godzin przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły, x – oznacza ilość 
godzin poszczególnych stanowisk przydzielonych nauczycielowi, w arkuszu organizacyjnym szkoły, y – oznacza 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 
przydzielonego stanowiska w arkuszu organizacyjnym szkoły, określoną w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i w § 
2 uchwały Otrzymane po przeliczeniu poszczególne liczby godzin (W) dodaje się, przy czym wynikowy 
tygodniowy wymiar godzin (∑W) zaokrągla się tak, iż wartość równa pół godziny lub więcej zaokrągla się do 
pełnej godziny. Godziny przydzielone powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, są godzinami 
ponadwymiarowymi. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/40/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie udzielania 
i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze oraz zasad udzielania , obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela. 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jacek Murawski
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