
 

 

UCHWAŁA NR XL.254.2018 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 20 marca 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagoga, psychologa i logopedy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku 

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) i art. 76 pkt 22 lit. d ustawy z dnia 

27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. 1. Nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły (zespołu szkół) zwalnia się  

od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły (zespołu szkół) obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych 

w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela maksymalnie do 4 godzin. 

3. Wymiar godzin zajęć określony w ust. 1 i 2 dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. 

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Legnickie Pole  

na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

w następującej wysokości: 

1) nauczyciel pedagog - 22 godziny, 

2) nauczyciel logopeda - 22 godziny, 

3) nauczyciel psycholog – 22 godziny. 

§ 3. 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk 

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się 

według wzoru: 

W= (x1+x2) : ( (x1:y1) +  (x2:y2) ) 

Gdzie: 

W = oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, 
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x1, x2 ... – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu 

organizacji szkoły, 

y1, y2 ... – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, 

wychowawczych określoną dla danych stanowisk w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że czas do 0,5 godziny pomija 

się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXX/178/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 listopada 2013 roku 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin, pedagoga, psychologa i logopedy (Dz.U. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., 

poz. 6243) oraz uchwała nr XXXIV/206/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 marca 2014 roku 

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone  

dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagoga, psychologa i logopedy 

(Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 1703). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole: 

D. Milejski 
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