
UCHWAŁA NR XV/116/20 
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania  dla 
nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, 

nauczycieli przedszkola i nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych 

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kiełczygłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 42 ust. 6 i 7, w związku z art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2215), po uzyskaniu opinii 
związków zrzeszających nauczycieli Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dyrektorom, wicedyrektorom oraz innym nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kiełczygłów, obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela o następującą liczbę godzin: 

Lp. Stanowiska kierownicze Tygodniowy wymiar obniżki godzin 
1. Dyrektor szkoły podstawowej 15 
2. Wicedyrektor szkoły podstawowej 10 
3. Dyrektor przedszkola 22 

2. Dyrektorom może zostać przyznane zwolnienie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin 
zajęć, określonego w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych warunkami funkcjonowania szkoły powodującymi 
znaczne zwiększenie zadań. 

3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć, ustalony w ust. 1, odnosi się również do nauczycieli, którym 
powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel podjął pełnienie tych obowiązków. 

§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla: 

1) pedagoga – 22 godziny; 

2) psychologa – 22 godziny; 

3) logopedy – 22 godziny; 

4) doradcy zawodowego – 22 godziny; 

5) terapeuty pedagogicznego – 22 godziny. 

§ 3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli            
i nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze na poziomie 22 godzin tygodniowo. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

§ 5. Tracą moc uchwały: 

- Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego; 

- Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad obliczania 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; 
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- Uchwała Nr XXII/127/2017 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolu; 

- Uchwała Nr XXIII/133/2017 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu; 

- Uchwała Nr XXX/184/2018 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad 
i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chorzewie, dla 
której organem prowadzącym jest Gmina Kiełczygłów; 

- Uchwała Nr XXXIII/207/2018 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXII/127/2017 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2020 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zenon Swędrak 
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