
 

1 Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 1000,1349, 1432 
2 Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 2203 

UCHWAŁA Nr XLV.465.2018 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 27 września 2018 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek 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 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.1), art. 42 ust. 7 pkt. 3 i art. 91 d  

pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. 

poz. 967 ze zm.2) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje. 

 

 § 1.  W Uchwale Nr XIX/209/12 Rady Gminy Złotów z dnia 26 kwietnia 2012 r.  

- zmienianej Uchwałą Nr XXVI.266.2017 z dnia 23 lutego 2017 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

 1) uchyla się w § 5 ust. 4  

 

 2) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 § 5. 5. Upoważnia się Wójta Gminy Złotów do dokonywania czynności związanych ze 

zwolnieniami, o których mowa w ust. 1.  

 

 3) Załącznik nr 1  – Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie 

wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy otrzymuje brzmienie: 

 

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze 

18 

2. Nauczyciele przedszkolni i innych placówek 

przedszkolnych prowadzący zajęcia w grupach 

mieszanych pod względem wieku dzieci, które 

obejmują dzieci sześcioletnie i młodsze 

22 

3. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy 

zawodowi 

22 

 

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów, dyrektorom szkół. 

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLV.465.2018 

RADY GMINY ZŁOTÓW  

z dnia 27 września 2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla 

dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym 

wymiarze 

 

 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę 

określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych. Natomiast art. 91 d pkt 1 tej ustawy stanowi, iż zadania  

i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 42 ust. 7 wykonuje rada gminy. 

Art. 76 pkt 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U z 2017 r. poz. 2203) z dniem 1 września 2018 r. wprowadza zmiany  

w art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta  Nauczyciela. Nowelizacja zmienia zapisy 

m.in. art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy, wprowadzając maksymalny wymiar tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów logopedów, doradców 

zawodowych w wysokości 22 godzin tygodniowo. 

W Karcie Nauczyciela został dodany również art. 42 ust. 6a dotyczący godzin 

ponadwymiarowych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowisko 

kierownicze, w związku z czym niezbędne było usunięcie zapisu w § 5 ust. 4 oraz 

modyfikacja zapisu w ust. 5.   

Mając na uwadze powyższe,  uzasadnione jest wprowadzenie zmian do Uchwały  

Nr XIX/209/12 Rady Gminy Złotów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmienianej uchwałą  

Nr XXVI.266.2017 z dnia 23 lutego 2017 r. 

Projekt uchwały został przekazany związkom zawodowym celem wydania opinii. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Złotowie oraz Komisja 

Międzyzakładowa Pracowników Oświaty w Pile NSZZ „Solidarność” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty  

i Wychowania  NSZZ „Solidarność” w Szczecinku wniosła uwagi dotyczące § 1 pkt. 3 Lp.  

nr 3 tabeli, proponując zmianę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin z 22 na 20.   

 

 

 

 

 


