
UCHWAŁA NR XXII/227/2018
RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,  ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych oraz nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r.poz.130) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r.  poz. 1189 i 2203) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach  obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela w sposób następujący:

Lp. Stanowisko Tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć
1. Dyrektor szkoły podstawowej

przy liczbie uczniów w szkole:
- do 60
- 61-80
- 81-100
- powyżej 100

4
6
8
10

2. Dyrektor gimnazjum
przy liczbie uczniów w szkole:
- do 60
- 61- 80
- 81- 110
- powyżej 110

7
9
11
13

2. Przez liczbę uczniów w szkole należy rozumieć liczbę uczniów łącznie z oddziałem przedszkolnym 
i zespołem wychowania przedszkolnego w dniu 10 września każdego roku szkolnego.

3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowisko 
dyrektora szkoły w zastępstwie, z tym że obowiązuje od pierwszego  dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 2. 1. W przypadku kiedy warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora 
może być on całkowicie zwolniony z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć, o którym mowa w § 1 ust.1.

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust.1 dokonuje Wójt Gminy na wniosek dyrektora szkoły.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 kwietnia 2018 r.

Poz. 2004



§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 
ust.3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzyżanów:  

1) pedagoga - 22 godziny;

2) psychologa - 22 godziny;

3) logopedy - 22 godziny;

4) terapeuty pedagogicznego - 22 godziny;

5) doradcy zawodowego - 22 godziny.

§ 4. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy wymiar godzin ustala się według poniższego 
wzoru:

- W = (X 1+ X2) : (X1 : Y1 + X2 : Y2) 

- gdzie:

- W - oznacza tygodniowy wymiar czasu pracy nauczyciela,

- X1, X2 – oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi w arkuszu 
organizacji szkoły,

- Y1, Y2 – oznacza tygodniowy wymiar godzin dla danego stanowiska.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach w ten sposób, że czas zajęć krótszy 
niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Godziny zajęć przydzielone nauczycielowi powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
obliczonego według zasad określonych w ust. 1 i 2 są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/146/09 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjne, pedagogom i logopedom oraz nauczycielom realizującym 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 316, poz. 2655 oraz z 2015 r. poz. 3410).  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Czekaj
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