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UCHWAŁA Nr XL/291/2010
WÓJTA GMINY MANOWO

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowi ązkowego wymiaru godzin zaj ęć, 
zasad udzielania i rozmiaru obni żek, przyznawania zwolnie ń od obowi ązku realizacji 

zajęć oraz tygodniowego obowi ązkowego wymiaru godzin zaj ęć dla nauczycieli. *

(Szczecin, dnia 25 czerwca 2010 r.)

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. 
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 
191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 
1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 97, poz. 800) art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy Manowo uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania i rozmiar obniżek w tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze 
pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz zasady 
zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć.

§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela o 
liczbę godzin określoną w tabeli, w zależności od wielkości, w zależności od wielkości i typu 
placówki oświatowej

L.p.  Stanowisko kierownicze  Tygodniowy 
wymiar obni żki 
godzin zaj ęć

 Obowiązkowy 
tygodniowy wymiar 
godzin

1  Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 
godzin dziennie licz ącego:

  

 - do 3 oddziałów  15  10

 - od 4 - 5 oddziałów  17  8

2  Dyrektor szkoły podstawowej i 
gimnazjalnej, licz ącej:

  

 -do 4 oddziałów  6  12

 - od 5 - 6 oddziałów  8  10

 - od 7 - 8 oddziałów  10  8

 - od 9 - 16 oddziałów  13  5



3  Wicedyrektor szkoły licz ącej:   

 - 12 i wi ęcej oddziałów  9  9

2. Tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć, wskazany w ust. 1, dotyczy również 
nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono 
stanowisko kierownicze w przedszkolu, lub szkole z zastrzeżeniem, że w pierwszym miesiącu, 
obowiązuje on proporcjonalnie do ilości dni sprawowanej funkcji.

§ 3. 1. W przypadku, kiedy warunki funkcjonowania przedszkola lub szkoły powodują 
znaczne zwiększenie zadań dyrektora, może być on zwolniony całkowicie z obowiązku 
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela Wójt Gminy Manowo.
3. Nauczyciel objęty zwolnieniem, o którym mowa w ust. 1, nie może mieć przydzielonych 

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

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu lub szkole, 
uprawnionym do obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zgodnie z § 
2, można przydzielić godziny ponadwymiarowe, w wymiarze nie przekraczającym sześć 
godzin tygodniowo, chyba, że z planów nauczania przedmiotów wynika potrzeba przydzielenia 
większej liczby godzin zajęć.

§ 5. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz 
przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na stanowiskach niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 z późn. zm.) oraz na stanowiskach m.in. pedagogów, psychologów, logopedów, 
doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i 
zawodu w szkołach i placówkach Gminy Manowo, ustala się według następujących norm:

Lp.  Stanowisko  Tygodniowy 
obowi ązkowy wymiar 
godzin

1  Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i szkołach 
prowadz ący gimnastyk ę korekcyjn ą

 18

2  Nauczyciele przedszkoli i szkół prowadz ący zaj ęcia w ramach 
kształcenia specjalnego z dzie ćmi i młodzie żą upo śledzonymi 
umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.  
Nauczyciele usprawniania widzenia, słyszenia, a tak że 
specjali ści prowadz ący zaj ęcia korekcyjno-kompensacyjne i 
inne specjalistyczne.

 18

3  Nauczyciele przedszkoli i szkół prowadz ący zaj ęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze z dzie ćmi i młodzie żą upo śledzonymi 
umysłowo w stopniu gł ębokim

 18

4  Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi ,  20

5  Doradcy zawodowi prowadz ący zaj ęcia zwi ązane z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uc zniów w 
podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

 20

6  Nauczyciele przedszkoli prowadz ący zaj ęcia w grupach 
mieszanych, obejmuj ących zarówno dzieci sze ścioletnie, jak i 
dzieci innych grup wiekowych

 22

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli 
zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w tabeli z ust. 1 należy rozumieć zajęcia 
grupowe i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, 
terapeutycznych i korekcyjnych.



§ 6. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego w 
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin określa się dzieląc łączną liczbę godzin zajęć przydzielonych 
nauczycielowi na łączną liczbę etatów przydzielonych na poszczególnych stanowiskach, 
według następującego wzoru:

W = (x1 + x2 +...+ xn): [ (x1: y1) + (x2: y2) +...+ (xn: yn)]
gdzie:
W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych,
x1, x2, ... xn - oznacza ilość godzin przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły 
lub placówki na poszczególnych stanowiskach,
y1, y2, ... yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy - 
Karta Nauczyciela oraz w tabeli z § 5 ust. 1 niniejszej uchwały.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, określa się w pełnych godzinach tak, że pomija się 
wielkość do 0,5 godziny, a wielkość co najmniej 0,5 godziny zaokrągla się do pełnej godziny. 
Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z art. 35 
ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.

3. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub przedszkolu w celu 
uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się według 
zasad określonych w ust. 1.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 8. Traci moc: uchwała Nr XXII/163/00 Rady Gminy w Manowie z dnia 30 sierpnia 2000 
r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od 
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych; uchwała Nr XI/73/2003 Rady Gminy Manowo z dnia 27 
sierpnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz 
szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz uchwała Nr 
XXXII/200/2005 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów 
oraz nauczycieli realizujących zajęcia o różnym wymiarze godzin.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przypisy:
* Autor podany w oryginalnym wydaniu bieżącego aktu jest błędny. Poprawny autor to: "Rada 
Gminy Manowo".


