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UCHWAŁA NR XLIV/238/2010
RADY GMINY PRZYTOCZNA

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3, w związku z art. 91 "d" pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) - Rada Gminy Przytoczna uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, którym powierzono stanowiska kierownicze, 
obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

2. Wymiar pensum po obniżce wynosi: 

- Dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Przytocznej- 5 godzin, 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej - 
5 godzin, 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie - 6 godzin, 

- Dyrektor Przedszkola Gminnego w Przytocznej - 10 godzin, 

- Wicedyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Przytocznej - 8 godzin, 

- Wicedyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiegow Przytocznej - 
8 godzin. 

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych przez pedagogów, logopedów, 
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określa poniższa tabela: 

 
Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar czasu
1. Pedagog 20
2. Logopeda 20

§ 3. Traci moc uchwała nr XVII/98/2004 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami przez nauczycieli pełniących funkcje dyrektora i wicedyrektora w szkołach 
i przedszkolach na terenie gminy Przytoczna. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Barski
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Uzasadnienie

Konieczność podjęcia uchwały wynika ze zmiany art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) § 32 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) stanowi, że jeżeli 
zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że zmienia się rodzaj 
aktu wykonawczego albo zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytyczne 
dotyczące treści tego aktu, przyjmuje się że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie 
ustawy zmieniającej treść przepisu upoważniającego. Efektem podjęcia uchwały jest zwiększone pensum dla 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie z 5 godzin na 6 godzin w związku z małą ilością oddziałów w szkole. 


