
UCHWAŁA NR XXXV/245/2018
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy 

Korczyn

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymi (Dz. U z 
2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli, Rada Gminy Nowy Korczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Nowy Korczyn. Obniżony tygodniowy wymiar zajęć wynosi: 

1. Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej: 

a) 5 - 6 oddziałów – 10 godzin w tygodniu; 

b) 7 - 8 oddziałów – 8 godzin w tygodniu; 

c) 9 - 16 oddziałów – 5 godzin w tygodniu; 

d) 17 i więcej oddziałów – 3 godziny zajęć w tygodniu;

2. Wicedyrektorzy szkół obowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
w wymiarze o 4 godziny wyższym od dyrektora.

§ 2. Wymiar zajęć ustalony w pkt. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska dyrektorów 
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. 

§ 3. Organ prowadzący szkołę może w uzasadnionych przypadkach, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły, 
powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora szkoły, zwolnić go od obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Organ prowadzący szkołę, 
może w uzasadnionych przypadkach, jeżeli warunki powodują zwiększenie zadań dydaktyczno-wychowawczych 
i organizacyjnych szkoły, obniżyć obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin wicedyrektora szkoły, wymienionego 
w § 1 pkt. 2, jednak nie więcej, niż wymiar dyrektora tej szkoły. 

§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, terapeuty 
pedagogicznego, doradcy zawodowego ustala się na 22 godziny od dnia 01.09.2018 roku. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/85/2000 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 13 września 2000 roku 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę. 

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Nowy Korczyn 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Potrzeba podjęcia uchwały wynika ze zmiany art. 42 ust. 6 i 7 - Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U z 2017 poz. 1189 ze zm.). 

Id: ERVOS-XSVYB-JLAHR-BDKDI-UNIQN. Podpisany Strona 1




