
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 
pełniącym funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, szkół  i placówek oświatowych prowadzonych 
przez Miasto Wodzisław Śląski nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.               
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 42 ust. 6 i 7 pkt 3 lit.b oraz art. 91d, 
pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) 
w związku z art.76 pkt 22 lit.d ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U 
z 2017 r. poz. 2203 ze zm.)

§ 1. 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

L. p Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
1. Dyrektor przedszkola 3
2. Dyrektor szkoły podstawowej, zespołu zwolniony z obowiązku realizacji zajęć

3. Wicedyrektor przedszkola, szkoły podstawowej, 
zespołu ½ etatu

4. Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej 12

2. Ustalonego w ust. 1 tygodniowego wymiaru obniżki godzin, udziela się także nauczycielowi, pełniącemu 
obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, począwszy od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel rozpocznie pełnienie tej funkcji.

§ 2. 

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym wymiarze zajęć nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela ustala się następująco:

L. p Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
1. Pedagog 22
2. Psycholog 22
3. Logopeda 22
4. Terapeuta pedagogiczny 22
5. Doradca zawodowy 22

§ 3. 

Traci moc:

- uchwała Nr XX/182/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia 
zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk  o różnym tygodniowym wymiarze godzin w szkole lub placówce 
oświatowej prowadzonej przez Miasto Wodzisław Śląski,
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- uchwała Nr IX/83/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.  w sprawie zmiany 
uchwały Nr XX/182/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia 
zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych  w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w szkole 
lub placówce oświatowej prowadzonej przez Miasto Wodzisław Śląski,

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku.
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, szkół
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, prowadzonych przez

Miasto Wodzisław Śląski

Uchwalenie treści nowej uchwały podyktowane jest zmianą zapisów art.42 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) wprowadzonych ustawą z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203). Zgodnie z treścią
przytoczonego przepisu od dnia 1 września 2018 r. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela
zatrudnionego na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy
zawodowego nie może przekraczać 22 godzin. Uchwała określa również zasady stosowania obniżki pensum dla
dyrektorów i innych stanowisk kierowniczych funkcjonujących w przedszkolach, szkołach i placówkach
oświatowych. Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy - Karty Nauczyciela nauczycielom, którym powierzono
kierownicze stanowiska obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć lub zwalnia z obowiązku
ich realizowania w zależności od wielkości, typu i warunków pracy szkoły czy placówki. Kompetencje w tym
zakresie zgodnie z art. 91d cytowanej ustawy należą do rady gminy.

Podjęcie przedmiotowej uchwały nie generuje dodatkowych kosztów.
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