
UCHWAŁA NR XXXII/199/18
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, 
terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Stary Lubotyń, udziela się zniżek w tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych 
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela do wysokości wymiaru określonego w poniższej tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar  zajęć

1. Dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu, liczącej:
- do 4 oddziałów,
- 5-8 oddziałów,
- 9-16 oddziałów,
- 17 i więcej oddziałów

12
8
5
3

2. Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu, liczącej:
- 12 - 16 oddziałów,
- 17 i więcej oddziałów

10
8

3. Dyrektor przedszkola liczącego:
- do 2 oddziałów,
- 3 i więcej oddziałów

12
10

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że 
obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
zlecono nauczycielowi zastępstwo. 

§ 3. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym 
obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 42 ust. 5c ustawy Karty Nauczyciela.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe 
zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach na 
stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego 
wynosi 22 godziny.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XVI/13/04 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 czerwca 2004 r.  

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 
w szkołach i przedszkolach. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli niewymienionych w art., 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Jan Janusz Podbielski
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