
UCHWAŁA NR XXIV/194/2017
RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 4 maja 2017 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych osobom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w szkołach, przedszkolach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć dla logopedy, 
pedagoga, psychologa i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016, 
poz. 446 ze zm.), art. 42 ust. 7 pkt. 2 i pkt. 3 oraz art. 42a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.), Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych                       
w pełnym wymiarze godzin zajęć, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fałków.

§ 2. 1. Dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska 
kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 
opiekuńczych – określonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela – według norm wyszczególnionych 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może zwolnić dyrektora, wicedyrektora 
placówki oświatowej od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonych w ust. 1, jeżeli 
warunki funkcjonowania placówki powodują znaczne zwiększenie zadań tych osób.

3. Obniżony wymiar godzin, o których mowa w ust. 1 dotyczy również nauczyciela, który obowiązki 
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono  stanowisko kierownicze.

§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych  
prowadzonych przez: pedagoga, psychologa, logopedę, nauczyciela wspomagającego określa załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dyrektor w uzgodnieniu z wójtem gminy może nauczycielowi zatrudnionemu  w pełnym wymiarze 
zajęć obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć na czas określony, ze względu na wykonywanie 
dodatkowych czynności zleconych przez organ prowadzący lub dyrektora placówki.

2. O rozmiarze zniżki oraz długości okresu, na jaki zostanie przyznana zniżka na dany rok szkolny decyduje 
dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę umotywowany wniosek nauczyciela złożony do dyrektora szkoły do dnia 
30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który nauczyciel ubiega się o zniżkę.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać złożony w innym terminie niż określony 
w ust.2.

4. Zniżka godzin może być cofnięta przez dyrektora szkoły w każdym czasie, bez potrzeby wypowiadania, 
jeżeli zaistnieją przyczyny uzasadniające potrzebę cofnięcia zniżki.

5. Nauczycielom, korzystającym ze zniżki nie przydziela się godzin ponadwymiarowych  a godziny doraźnych 
zastępstw przydziela się tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości realizacji tych godzin przez innego nauczyciela.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy w Fałkowie Nr XXI/113/2005 Rady Gminy Fałków z dnia 22 lutego 
2005 roku  w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  w szkołach na terenie gminy Fałków oraz ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Anna Pluta
Przewodnicząca Rady Gminy 

w Fałkowie
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/194/2017
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 4 maja 2017 r.

L.p.  Stanowisko  Ilość 
oddziałów

 Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych
 do 11  5 1  Dyrektor szkoły 

 Powyżej 11  3
 do 11  7 2  Wicedyrektor 

szkoły  Powyżej 11  5
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/194/2017
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 4 maja 2017 r. 

 L.p.  Stanowisko  Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

 1  Logopeda 18
 2  Pedagog 20
 3  Psycholog 22
 4  Nauczyciel 

wspomagający
25
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UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela Rada Gminy w Fałkowie określa
zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących obowiązki
kierownicze w placówkach oświatowych oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji
zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych zapisanych w par. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela. Organ prowadzący określa również tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w
par. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela  w tym dla: pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela
wspomagającego (w sprawie nauczyciela wspomagającego stanowisko zajął  Naczelny Sąd
Administracyjny w Warszawie – wyrok IOSK 1300/13 z dnia 01.10.2013 - stwierdzając w
uzasadnieniu: „Nauczyciel wspomagający nie pełni stanowiska samodzielnego, a jedynie
współorganizuje kształcenie wskazanej kategorii uczniów, tak by nauczanie tej kategorii
uczniów stało się bardziej efektywne. Sensem istnienia tej kategorii nauczycieli jest
maksymalizacja szans powodzenia kształcenia integracyjnego. Stąd  też stanowisko to wymyka
się dotychczasowej klasyfikacji i cechuje się wielozadaniowością.  Dla nauczyciela
wspomagającego nie są dostępne działania podejmowane  przez nauczycieli edukacyjnych ( jak
np. egzaminowanie uczniów) czy psychologa bądź pedagoga szkolnego ( np. skierowanie ucznia
na badania). Stanowisko nauczyciela wspomagającego nie mieści się w klasyfikacji
sporządzonej przez ustawodawcę  w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Nauczyciel ten w ramach
swojego stosunku pracy  wykonuje obowiązki określone dla różnych stanowisk.  Ustawodawca
przewidział taką sytuację i w art. 42. Ust. 7 pkt. 3 Karty Nauczyciela  udzielił delegacji
organowi prowadzącemu szkołę do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczyciela  realizującego  w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o
różnym  tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.”). Na podstawie art. 42 Karty
Nauczyciela  organ prowadzący placówkę może określić przypadki, w jakich nauczycielowi
zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia.
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