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UCHWAŁA NR 110/XXII/12
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 13 września 2012 r.

w sprawie obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów 
szkół i przedszkoli, kierowników filii szkół i nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin, pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Miasto i Gminę Wleń. 

Na podstawie art. 42 ust. 6, ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 
r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 

§ 1. Dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli, kierownikom filii szkół obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 
3 Karty Nauczyciela, w tym: 

1) Dyrektorowi zespołu szkół o 15 godzin. 

2) Zastępcy dyrektora zespołu szkół ds. pedagogicznych o 11 godzin. 

3) Zastępcy dyrektora zespołu szkół ds. wychowania przedszkolnego o 14 godzin. 

4) Kierownikowi filii szkoły podstawowej o 7 godzin. 

§ 2. Ustalony w § 1 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych odnosi się także do nauczycieli, którym powierzono funkcję dyrektora, wicedyrektora lub 
kierownika w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia tych funkcji, z tym że obowiązuje on tych 
nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie 
funkcji dyrektora, wicedyrektora lub kierownika, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał 
pełnić funkcję. 

§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotów 
o różnym pensum stanowi pensum ustalone proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez 
nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Uzyskany wynik o wymiarze 1 etatu zaokrągla 
się do pełnych godzin. 

§ 4. Dla nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin wynosi: pedagog- 20 godzin, logopeda- 18 godzin, psycholog- 20 godzin. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr 105/ XXI/ 12 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 
obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół, 
kierowników filii szkół i nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
okreslone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów 
i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń. 

§ 7. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony niniejszą uchwałą obowiązuje od dnia 
1 września 2012 r. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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