
UCHWAŁA N R .................
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

z dnia..................... 2022 r.

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

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) uchwala się, 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 uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 
marca 2019 roku w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
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. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 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. Uchwałą 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 Tl 
maja 2022 r. wprowadzono obowiązek ustalenia pensum także dla pedagogów specjalnych. W 
związku z powyższym proponuje się, by tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla 
pedagogów specjalnych określić, jak w projekcie uchwały. Projekt uchwały podlega opinii 
związków zawodowych.





Związek Nauczycielstwa Polskiego 
ZARZĄD ODDZIAŁU

78-111 Ustronie Mońki®

Ustronie Morskie, 12 września 2022r.

URZĄD GMINY 
USTRONIE MORSKIE

Wpłynęło dnia.....................2022? .1.4....
N r ............................................. ....................................

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

Pani Bernadeta Borkowska

Wójt 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.

^ r e z e s  Oddziału ZNp

Bielec




