
UCHWAŁA NR XLIV/331/18
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto i Gmina 

Radzyń Chełmiński.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 I 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) oraz art. 76 pkt. 22 i art. 147 pkt. 3 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r., poz. 2203), Rada Miejska Radzynia 
Chełmińskiego, uchwala co następuje: 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński, w zależności od wielkości i typu 
szkoły oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć 
określonych w tabeli: 

L.p. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiazkowy wymiar 
zajęć

1.  Dyrektor zespołu szkół, szkoły, przedszkola, placówki oświatowej poniżej 15 oddziałów  8 godzin
2.  Dyrektor zespołu szkół, szkoły, przedszkola, placówki oświatowej powyżej 

15 oddziałów 
 3 godziny

3.  Wicedyrektor zespołu szkół ds. szkoły podstawowej poniżej 15 oddziałów  10 godzin
4.  Wicedyrektor zespołu szkół ds. szkoły podstawowej powyżej 15 oddziałów  8 godzin
5.  Wicedyrektor zespołu szkół ds. przedszkola poniżej 15 oddziałów  10 godzin
6.  Wicedyrektor zespołu szkół ds. przedszkola powyżej 15 oddziałów  8 godzin

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustala się według poniższej 
tabeli: 

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
zajęć

1.  Pedagog  22 godziny
2.  Psycholog  22 godziny
3.  Logopeda  22 godziny
4.  Doradca zawodowy  22 godziny

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XVIII/170/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2012r. 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Radzyń Chełmiński. 
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawko-Pomorskiego z mocą 
obowiązującą od 1 września 2018r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn

Id: KIWLZ-MRDGC-DGMMD-RJUYQ-WXZSR. Podpisany Strona 2



Uzasadnienie
Do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. Wielkość obniżki została 
uzależniona od ilości oddziałów prowadzonych w danej szkole lub przedszkolu. Ustawa z dnia 27 października 
2017r. (Dz.U. z 2017r. Poz. 2203) o finansowaniu zadań oświatowych zobowiązała samorząd do podjęcia 
niniejszej uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów i doradców zawodowych w wymiarze nie przekraczającym 22 godzin tygodniowo. Projekt uchwały 
zgodnie z art. 19 Ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r. (tj. Z dnia 22 października 2015r., Dz.U. 
z 2015r. Poz.1881) został przedstawiony związkom zawodowym celem zaopiniowania. 
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