
UCHWAŁA NR 164/XX/2017
RADY GMINY IRZĄDZE

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 155/XVIII/2017 Rady Gminy Irządze z dnia 30 marca 2017r. w sprawie 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obniżek godzin dla 

dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli  prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity  Dz. 
U. z  2016 r.  poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 6  i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 

Rada Gminy Irządze uchwala, co następuje:

§ 1. Dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole i w 
oddziałach przedszkolnych ustala się zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć oraz zasady przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, stanowiące załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych, nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną bezpośrednio 
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych 
przez Gminę Irządze stanowiący załącznik  nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach przedszkolnych, dla których 
Gmina Irządze jest organem prowadzącym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze

§ 6. Traci moc uchwała Nr 155/XVIII/2017 Rady Gminy Irządze  z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obniżek godzin dla dyrektorów szkół 
i innych nauczycieli, którym   powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli  
prowadzących     zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Irządze

Wojciech Ledwoch
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Załącznik do Uchwały Nr 164/XX/2017

Rady Gminy Irządze

z dnia 20 czerwca 2017 r.

Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zasady 
przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz 
nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole i w oddziałach przedszkolnych.

1. Dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole i w 
oddziałach przedszkolnych, dla których Gmina Irządze jest organem prowadzącym obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
w zależności od wielkości i typu szkoły i oddziałów przedszkolnych wg poniższej tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy  obowiązkowy
wymiar zajęć

1. Dyrektor szkoły 4 godziny

2. Wicedyrektor   szkoły   liczącej   od   12   do   18 12 godzin
oddziałów

3. Drugi   etat   wicedyrektora   szkoły   tworzy   się 12 godzin
powyżej 18 oddziałów

2. Obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć obowiązuje dyrektora, wicedyrektora oraz 
nauczyciela pełniącego inne stanowiska kierownicze w szkole  i w oddziałach przedszkolnych, a także nauczycieli, 
którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska od pierwszego 
dnia objęcia powierzonego stanowiska, a przestaje obowiązywać z końcem miesiąca, na który powierzono te 
obowiązki.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 164/XX/2017

Rady Gminy Irządze

z dnia 20 czerwca 2017 r.

Tygodniowy  obowiązkowy  wymiar godzin  zajęć nauczycieli  nie  wymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, 
logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli prowadzących 
gimnastykę korekcyjną bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, 
doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną 
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz zatrudnionych w szkołach i oddziałach 
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Irządze  wg poniższej tabeli:

Lp. Stanowisko Tygodniowy   obowiązkowy
wymiar zajęć

1. Pedagog 20

2. Psycholog 20

3. Logopeda 20

4 Nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną 20

5. Nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem 18
pedagogicznym  prowadzący  zajęcia  w  oddziałach
integracyjnych w szkołach

6. Nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem 22
pedagogicznym  prowadzący  zajęcia  w  oddziałach
integracyjnych w oddziałach 
przedszkolnych

7. Nauczyciele  specjaliści  prowadzący  18
zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne,  rehabilitacyjne,
terapeutyczne, socjoterapeutyczne

8. Nauczyciele – doradcy zawodowi 24

9. Nauczyciel wspomagający 24

2. Dla ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w ust. 1 - 
tabeli lp. 1-7 przez godzinę rozumie się 60 minut, natomiast tabeli lp. 8-9 przez godzinę rozumie się 45 minut.

3. Godziny realizowane powyżej wymiaru godzin zajęć ustalonego na podstawie ust. 1 są godzinami 
ponadwymiarowymi.

4. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk pracy o różnym tygodniowym obowiązkowym pensum, ustala się 
proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych.
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