
 

 

UCHWAŁA NR 415/7/LVII/18 

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

z dnia 13 listopada 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy 

zawodowego,  terapeuty pedagogicznego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.) i art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3, lit. b i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Dyrektorom i wicedyrektorom zespołów szkół, szkół i przedszkoli, a także nauczycielom, którzy 

obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, obniża 

się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w sposób 

określony w tabeli: 

Lp. Stanowiska kierownicze 

Rozmiar obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych 

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin 

dziennie liczącego: 

 

- do 6 oddziałów 17 

- 7 i więcej oddziałów 20 

2. Dyrektor zespołu szkół lub szkoły liczącej:  

- do 4 oddziałów 6 

- od 5 do 7 oddziałów 8 

- od 8 – 16 oddziałów 10 

- 17 i więcej oddziałów 15 

3. Wicedyrektor zespołu szkół lub szkoły liczącej:  

- do 7 oddziałów 2 

- od 8 do 11 oddziałów 6 

- od 12 do 16 oddziałów 8 

- 17 i więcej oddziałów 9 

2. Obniżenie godzin obowiązkowego wymiaru zajęć następuje na podstawie decyzji burmistrza i na 

zasadach określonych w niniejszej uchwale bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez 

uprawnionego pracownika. 
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3. Obniżony wymiar zajęć dla nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, 

któremu powierzono stanowisko kierownicze, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym zlecono mu zastępstwo i na czas pełnienia tego zastępstwa. 

4. Dyrektorowi szkoły, któremu powierzono administrowanie halą sportową w Iłowej przy 

ul. Piaskowej 2b, obniża się dodatkowo z tytułu zwiększonych obowiązków tygodniowy obowiązkowy wymiar 

zajęć dydaktycznych o 3 godziny. 

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 

pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych 

w pełnym wymiarze zajęć wynosi 20 godzin. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 65/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz 

ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015 r. poz. 1739 z późn. 

zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

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

Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Mirosław Wdowiak 
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