
Uchwała Nr XXXI/192/2017 
Rady Miejskiej 
w Tyszowcach 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli 
doradców metodycznych i nauczycieli doradców zawodowych 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 42 ust.6 i ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) Rada Miejska w Tyszowcach 
uchwala, co następuje: 
 

§  1. 1. Uchwała określa: 
1) zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Gminę Tyszowce, 

2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, 
logopedów, nauczycieli doradców metodycznych i nauczycieli doradców zawodowych. 

2. Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, których organem 
prowadzącym jest Gmina Tyszowce. 
 

§ 2. 1. Określa się następujące zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, oraz nauczycieli, którzy pełnią obowiązki 
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze: 

1) nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 
obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela do 
godzin zajęć określonych w tabeli: 

 

 
 
 
 
 

Lp. Stanowisko kierownicze  Tygodniowy wymiar 
    godzin zajęć 

1.          Dyrektor szkoły/placówki  

       a) do 9 oddziałów 10 
       b) 10-18 oddziałów 6 
       c) w przedszkolu do 6 oddziałów 8 
    2. Wicedyrektor szkoły/placówki                10 

 



2. Wymiar godzin ustalony zgodnie z § 2 ust. l odnosi się również do nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, od pierwszego 
dnia miesiąca, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo. 
 

§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagogów, psychologów, logopedów 
i nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się według 
następujących norm: 

 

 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/141/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 23 listopada 

2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Gminę Tyszowce, jak również zasad ich całkowitego zwolnienia od 
obowiązku realizacji zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli doradców metodycznych (Dz. Urz. Woj. Lub. 
z 2012 r. poz. 4512). 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec. 
 

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

 

 
 

Lp. Funkcja      Tygodniowy wymiar godzin zajęć 
1. Pedagog 30 
2. Psycholog 30 
3. Logopeda 30 
4. Nauczyciel doradca 

metodyczny 
13 

5. Nauczyciel doradca 
zawodowy 

30 


