
UCHWAŁA NR VIII/72/19
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek 
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 i 1309) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2, 3 lit. b i c oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz.730 i 1287) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest gmina miasto Chełmża, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do liczby godzin zajęć określonych w tabeli według 
następujących zasad:

L.p. Stanowisko Tygodniowy 
obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć

1. Dyrektor przedszkola liczącego  do 5 oddziałów 8
2. Dyrektor przedszkola liczącego powyżej 5 oddziałów 6
3. Wicedyrektor przedszkola liczącego powyżej 5 oddziałów 10
4. Dyrektor szkoły liczącej od 11 do 14 oddziałów 5
5. Dyrektor szkoły liczącej od 15 i więcej oddziałów 3
6. Wicedyrektor szkoły liczącej od 11 do 14 oddziałów 9
7. Wicedyrektor szkoły liczącej 15 i więcej oddziałów 7
8. Kierownik świetlicy 20

2. Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określone w ust. 1 mają zastosowanie:

1) od pierwszego dnia objęcia przez nauczyciela stanowiska dyrektora lub wicedyrektora;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora lub wicedyrektora w zastępstwie.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym wymiarze godzin określa się w następujący sposób:

L.p. Stanowisko Tygodniowy 
obowiązkowy 
wymiar godzin

1. pedagog 20
2. psycholog 20
3. logopeda 20
4. terapeuta pedagogiczny 20
5. doradca zawodowy 18
6 nauczyciel przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych pracujący z grupą, w której liczba dzieci sześcioletnich jest 
równa lub większa od innych grup wiekowych

22

7. nauczyciel przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych pracujący z grupą, w której liczba dzieci sześcioletnich jest 
mniejsza niż liczba dzieci innych grup wiekowych

25

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.
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§ 4. Traci moc uchwała nr XXVII/229/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, 
zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, 
psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 25, poz. 384).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski
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UZASADNIENIE

do uchwały nr VIII/72/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. w sprawie

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów

pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża.

Zgodnie z art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, organ prowadzący

szkołę lub placówkę określa zasady i ustala dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu

inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w

zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

Ponadto organ prowadzący szkolę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych

w szkole, z tym że wymiar ten nie może przekroczyć 22 godzin.

Zmiana zapisu art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela spowodowała obowiązek określenia przez organ

prowadzący tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze, z tym że wymiar ten

nie może przekraczać 25 godzin.

Projekt uchwały został przedstawiony do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miasto Chełmża.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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