
 

Uchwała Nr V/37/2015 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 17 kwietnia 2015 roku 

  

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół, prowadzonych 

przez Gminę Sieroszewice. 

 

 Na podstawie art.  42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. – Karta  Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje : 

§ 1. Określa się zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone  

dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Sieroszewice. 

§ 2. 1. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta  Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. 

zm.), do wymiaru określonego w tabeli: 

 

Lp. Stanowisko kierownicze 

Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych 

i opiekuńczych 

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin 

dziennie  
15 

2. Dyrektor szkoły ( zespołu ) każdego typu, 

liczącej: 

a)     do 6 oddziałów 

b)     7-8 oddziałów 

c)     9-16 oddziałów 

d)     17 oddziałów i więcej 

  

  

10 

8 

5 

3 

3. Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu 10 

2. W uzasadnionych przypadkach można zwolnić dyrektora lub wicedyrektora szkoły  

od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w ust. 1, jeżeli warunki 

funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań. 

3. Wymiar zajęć ustalony w ust. 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. 



§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone  

dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się 

proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby tych zajęć realizowanych przez 

nauczyciela, wg wzoru: 
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gdzie: 

W – oznacza obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela, 

x
1
, x
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, …., x

n
 – oznacza tygodniową liczbę godzin zajęć dla poszczególnych stanowisk, 

przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły, 

y
1
, y

2
, …., y

n
 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela oraz niniejszej uchwale. 

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć obliczony zgodnie z ust. 1, zaokrągla się  

do pełnych godzin w ten sposób, że końcówki wymiaru wynoszące mniej niż 0,5 godziny 

pomija się, a końcówki wymiaru wynoszące 0,5 godziny i więcej podwyższa się do pełnej 

godziny. 

3. Godziny zajęć realizowane powyżej ustalonego zgodnie z ust. 1 i 2 tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć stanowią godziny ponadwymiarowe. 

§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin  zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

 i opiekuńczych  nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych  

zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć wynosi 20 godzin. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja  

2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli 

pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole i przedszkolu, ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin oraz pedagogów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r. 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Do uchwały Nr V/37/2015 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 17 kwietnia 2015 roku 

 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół, prowadzonych 

przez Gminę Sieroszewice. 

 

 Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), rada 

gminy określa zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, a także ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych. 

Ze względu na zmiany prawa, uchwała Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 

12 maja 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli 

oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole i przedszkolu, ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin oraz pedagogów,  z dniem 1 września 2015 r. zostanie uchylona.  

W nowej uchwale, w szczególności dokonuje się uaktualnienia stanowisk kierowniczych, dla 

których ustala się zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć, doprecyzowuje się sposób ustalania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin poprzez wskazanie wzoru. Przykładowo 

obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela, który ma przydzielone łącznie  

27 godzin, w tym 10 godzin matematyki (10/18), 5 godzin w świetlicy (5/26), 12 godzin  

w bibliotece (12/30) wynosi 24 godziny (szczegółowe obliczenie wymiaru zajęć zgodnie  

z ustalonym wzorem: (10+5+12):[(10:18)+(5:26)+(12:30)] = 23,52 h, po zaokrągleniu  

24 godziny),  pozostałe 3 godziny przydzielone powyżej obowiązkowego wymiaru stanowią 

godziny ponadwymiarowe, ustalane z 24-godzinnego pensum. 

W celu zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikającej  

z przepisów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, w miarę potrzeb i możliwości 

wskazane jest zatrudnianie w szkołach pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców 

zawodowych. W oparciu o powyższe, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela w uchwale 

należy określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć tych nauczycieli (w uchylanej 

uchwale, określono tylko wymiar zajęć pedagogów). 

Ponadto, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), począwszy od 1 września 2015 r. 

obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, a zgodnie z art. 14 ust. 3 tej ustawy dziecko 

w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. 

Obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego oznacza, iż nauczyciele przedszkoli nie 

będą pracowali z grupami dzieci 6-letnich, a tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tych 

nauczycieli będzie ustalany na podstawie art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

W oparciu o powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


