
UCHWAŁA NR ..../..... /2022
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia................................

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierow nicze, oraz w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w 
przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ustronie Morskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. Z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 i 3 lit. a-b w zw. z 
art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze 
zm.) oraz art.29 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy' systemie oświaty' oraz niektórych 
innych ustaw ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) Rada Gminy w Ustroniu Morskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Ustronie Morskie.

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora w szkole i przedszkolu 
obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych o liczbę godzin określoną w poniższej tabeli

Tygodniowy wymiar obniżki obowiązkowych godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono 
stanowisko kierownicze

Stanowisko kierownicze Wymiar obniżki (liczba godzin)

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie
20

Dyrektor szkoły 15
Wicedyrektor ds. organizacyjnych 9
Wicedyrektor ds. dydaktycznych 9

* zniżka w przeliczeniu na jeden oddział w przedszkolu wynosi 3 godz.;
** zniżka w przeliczeniu na jeden oddział w szkole wynosi 2 godz.

3. Wymiar obniżki obowiązkowych godzin zajęć ustalonych w ust. 2 odnosi się również do 
nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
powierzono mu zastępstwo, chyba, że powierzenie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca, wówczas 
przysługuje od tego dnia.

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów', pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów', terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w 
przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ustronie Morskie w wymiarze 20 godzin 
tygodniowo.

§ 3. Traci moc uchwala Nr YII/52/2019 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 marca 2019 roku



w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek ty godniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów', psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§5.Uchwala wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
zachodniopomorskiego z mocą obow iązywania od 1 września 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz



Uzasadnienie

W związku z art.42 ust.7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dla: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin. 
Uchwalą Nr VII/52/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 marca 2019 r. określono 
tygodniowy' obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla wymienionych specjalistów, za wyjątkiem 
pedagogów specjalnych. Nowelizacją Karty Nauczyciela z dnia 27 maja 2022 r. wprowadzono 
obowiązek ustalenia pensum także dla pedagogów specjalnych.
Projekt uchwały przekazano do zaopiniowania:
ljZarządowi Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” w Koszalinie,
2) Zarządowi Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Szczecinie,
3) Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Ustroniu Morskim.
„Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” w Koszalinie , pismem z dnia 13 listopada 2022r. nie wydało opinii 
ze względu na brak członków w placówkach ośw iatowych na terenie Gminy Ustronie Morskie 
Opinia Forum Związków Zawodowych z dnia 22 listopada 2022r. jest pozytywna
Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 12 września 2022 r. jest pozytywna
Biorąc niniejsze pod uwagę, należy stwierdzić, że projekt uchwały uzyskał wymagane prawem 
opinie.
W związku z powyższym proponuje się, by tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla 
pedagogów specjalnych określić, jak w projekcie uchwały.



ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Szczecin, 22.11.2022 r.
Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki 

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 
70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 19 pok. 115

Pani
URZĄD GMINY

USTRi
Wpłynęło dnia
Nr......./ W

(podpis) 
Ilość załączników.......................

Ewa Ostrowska 
Sekretarz Gminy 
Ustronie Morskie

Dotyczy: ORG.4481.2.2022.ORII z 07 listopada 2022 r.

Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych pozytywnie 
opiniuje projekt uchwały w sprawie 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, pe lagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 
i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 
Gminę Ustronie Morskie.

Za Zachodniopomorski
Zarząd Wojewódzki FZZ

Zachodnioponws*. żaiząc WojeLódzkU *  
Forum Związków Zawodowyah i 
P R Z E W .Ó D N IĆ W Y ^  \

# Osman

Adres: ul. Dworcowa 19 pok. 115 70-206 Szczecin
tel. 91 43'-26-50 •  fax 91 434-26-64 •  kom. 661-780-083 •  e-mail: zach.pom.fzz@wp.pl

 

 
 



Urząd Gminy Ustronie Morskie

Od: plewako@vp.pl
Wysłano: 13 listopada 2022 10:04
Do: sekretariat@ustronie-morskie.pl
Temat: FWD: Re: Fwd: Projekt uchwały do zaopiniowania

otul A
URZĄD GMINY

USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia...................J W . 1 
Nr.. /bhiS ... L ........ a
Ilość załączników

Szanowni Państwo!
Zgodnie z uchwałą Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", nie jesteśmy jako 
Komisja Międzyzakładowa Oświaty i Wychowania upoważnieni do opiniowania arkuszy organizacyjnych 
ani regulaminów wynagradzania i ZFŚS, oraz innych dokumentów normatywnych w placówkach, w 
których nie ma członków naszego Związku.
Ze związkowym pozdrowieniem
Elżbieta Plewako
Przewodnicząca KMOiWNSZZ "Solidarność” w Kołobrzegu

Uprzejmie proszę o przekazanie niniejszej informacji do podległych Państwa Urzędowi placówek 
oświatowych.
Pozdrawiam
E. Plewako

W dniu 2022-11-07 15:35:42 użytkownik biuro@pobrzeze.eu napisał:

Pozdrawiam

Milena Ryś
Pracownik Biurowy
Zarząd Regionu Koszalińskiego "Pobrzeże"
NSZZ "Solidarność"
ul. Zwycięstwa 7-9
75-028 Koszalin
tel. 943424546
tel. 513099753

I I
-...... Wiadomość oryginalna-------
Temat: Projekt uchwały do zaopiniowania
Data: 2022-11-07 15:19
Nadawca: "Edyta Tabaczyńska - Urząd Gminy Ustronie Morskie" <e.tabaczynska@ustronie-morskie.pl> 
Adresat: biuro@pobrzeze.eu;

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo ORG.4481.1.2022RII dot. prośby o wyrażenie opinii nt. Projektu 
Uchwały (Uchwała w załączeniu)

Oryginał został wysłany pocztą

1



Pozdrawiam

Edyta Tabaczyńska

tel.94 35 14 179

Urząd Gminy Ustronie Morskie

2



78-1H Ustronia Morskie

Ustronie Morskie, 12 września 2022r.

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE

Pani Bernadeta Borkowska

W ójt Gminy Ustronie Morskie

W odniesieniu do projektu uchwały Rady Gminy w Ustroniu Morskim w sprawie 

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, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ustronie Morskie 

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustroniu Morskim działając zgodnie 

z ustawą o związkach zawodowych wyraża pozytywną opinię i nie wnosi zastrzeżeń do 

projektu uchwały Rady Gminy w Ustroniu Morskim.

U


