
Załącznik nr 5 do protokołu Nr XX/09
z Sesji Rady Gminy Kruklanki

z dnia 30 lipca 2009r. 
UCHWAŁA Nr XX/181/09

Rady Gminy Kruklanki
 z dnia 30 lipca 2009r. 

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze 
w  szkołach,  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz.U. 
z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; Dz.U.  z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.  
1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz 
Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420)oraz art.42 ust.6 i ust.7 pkt 2 i 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170 poz. 
1218 i Nr 220, poz. 1600; Dz.U. z 2007 r., Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 
158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821;Dz. U. z 2008 r., Nr 145, 
poz.917, Nr 227, poz.1505; Dz.U. z 2009r., Nr 1, poz.1, Nr 56,  poz. 458, Nr 67, poz.572)   Rada 
Gminy uchwala co następuje:  

§ 1 

Dyrektorom  i  wicedyrektorom  oraz  nauczycielom  pełniącym  inne  stanowiska  kierownicze 
w szkołach prowadzonych przez gminę Kruklanki, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art.42 ust.3 ustawy - 
Karta Nauczyciela i określa się ten wymiar w poniższej tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć

1.
 

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej: 
a) do 7 oddziałów
b) 8 - 12 oddziałów
c) 13  i więcej oddziałów

  
         8   
        5  
       3 

2. Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu         9  

§ 2

Wymiar  zajęć ustalony zgodnie z tabelą w § 1, odnosi się również do nauczycieli  zajmujących 
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli,  którym powierzono te  stanowiska z tym,  że 
obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
zlecono nauczycielowi  zastępstwo a ustaje  z  końcem miesiąca,  w którym nauczyciel  zaprzestał 
pełnić to stanowisko.



§ 3 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
dla nauczyciela pedagoga wynosi 20 godzin.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki.

§ 5

Traci moc Uchwała  XIV/128/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 19 września  2008r. w sprawie: 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji 
tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych 
i opiekuńczych. 

§ 6

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy       

           Stanisław Gąsior 



Uzasadnienie

Projekt  uchwały  w  sprawie:  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dyrektorów  i  wicedyrektorów  szkół  oraz  nauczycieli 
pełniących  inne  stanowiska  kierownicze  w  szkołach,  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów,  przedstawia 
Wójt Gminy Kruklanki. 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
z późniejszymi zmianami) w art. 42 ust. 6 i 7, zobowiązuje organ prowadzący szkołę do określenia 
w drodze uchwały:
1)  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  dyrektora  i  wicedyrektora  szkoły  oraz  nauczycieli 
pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, 
 
2) tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli  realizujących  w ramach 
stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla  stanowisk  o  różnym   tygodniowym  obowiązkowym 
wymiarze  godzin,  oraz   tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  pedagogów, 
psychologów logopedów.

Wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) nowelizacja spowodowała konieczność podjęcia nowej uchwały w 
tej sprawie. 

Wprowadzone zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały polegają na:
1) obniżeniu  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych wg nowego podziału zależnego od liczby oddziałów w szkole 
każdego typu,  
2)   określeniu  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga.

 
Nowelizacja  Karty  Nauczyciela  wykreśliła  wymóg  opiniowania  uchwały  przez  organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny.
 Projekt  uchwały  został  zaopiniowany przez  związki  zawodowe zrzeszające  nauczycieli 

( Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Węgorzewie) w dniu 27 lipca 2009r.


