
UCHWAŁA NR XVI/170/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie: zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne 

stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Swarzędz

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz.1515.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w zw. z art. 91d pkt 1ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) uchwala się 
co następuje:

§ 1. 

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych według następujących zasad:

1) pedagog - 22 godziny tygodniowo;
2) psycholog - 22 godziny tygodniowo;
3) logopeda - 22 godziny tygodniowo;
4) doradca zawodowy - 22 godziny tygodniowo;
5) nauczyciel zatrudniony w przedszkolu i oddziale przedszkolnym - 25 godzin tygodniowo.

§ 2. 

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć bibliotekarzy wg następujących 
zasad:

1) w szkole od 6 do 8 oddziałów - 15 godzin tygodniowo;
2) w szkole od 9 do 16 oddziałów - 30 godzin tygodniowo;
3) w szkole od 17 oddziałów do 24 oddziałów - 45 godzin tygodniowo;
4) w szkole powyżej 24 oddziałów - 60 godzin tygodniowo.

§ 3. 
1. Ustala się następujący obniżony obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, 
nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole i placówce oświatowej :
a) dyrektor szkoły (zespołu szkół) do 8 oddziałów włącznie - 8 godzin;
b) dyrektor szkoły (zespołu szkół) od 9 do 16 oddziałów włącznie - 5 godzin;
c) dyrektor szkoły (zespołu szkół) od 17 oddziałów - 3 godziny;
d) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) - 7 godzin;
e) kierownik filii - 12 godzin;
f) dyrektor przedszkola liczącego do 3 oddziałów - 12 godzin:
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g) dyrektor przedszkola liczącego 4 oddziały - 10 godzin;
h) dyrektor przedszkola liczącego od 5 oddziałów - 8 godzin;
i) wicedyrektor przedszkola - 12 godzin.

2. W przypadku rezygnacji dyrektora z zatrudnienia wicedyrektora w przedszkolu liczącego 4 
oddziały i więcej, zwalnia się dyrektora z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 może zostać cofnięte w każdym czasie, jeżeli ustaną 
przyczyny uzasadniające jego przyznanie.

4. Wymiar zajęć określony w ust. 1 i 2 odnosi się również do nauczyciela, który obowiązki 
kierownicze pełni w zastępstwie, z tym że obowiązuje on tego nauczyciela od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje 
z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał jego pełnienia.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 5. 

Traci moc Uchwała Nr XXX/356/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2001 r. 
w sprawie: wymiaru obowiązkowego godzin dydaktycznych dla wybranych stanowisk 
pedagogicznych, limitów ilościowych uczniów w klasach szkolnych oraz innych zasad 
obowiązujących podczas projektowania arkuszy organizacyjnych pracy szkół i przedszkoli.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty i rozpoczęciem obowiązku szkolnego
przez dzieci 6 letnie oraz interpretacją Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą wymiaru
godzin dydaktycznych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz nauczycieli przedszkoli, która wskazuje w tej kwestii decyzyjność organu
prowadzącego, ustalono obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych na 25 tygodniowo. Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych
bezpośrednio z uczniami w przypadku nauczycieli przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli
pracujących z grupami dzieci 6-letnich wynosi 25 godzin tygodniowo. W oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Swarzędz w większości przebywają dzieci 5 letnie i młodsze zasadne jest określenie w/w
wymiaru godzin. Ponadto do pierwotnej uchwały wprowadzano zmiany, które wymagają
ujednolicenia i umieszczenia ich w jednym dokumencie. Projekt uchwały został uzgodniony z
organizacjami związkowymi ZNP i Solidarność.
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