
Uchwała Nr XXXIX/311/2018
Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych oraz zniżek dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach 

i przedszkolach

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) w związku z art. 147 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy Ostróda uchwala, co 

następuje:

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych wynosi 22 godziny.

2. Nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu, ustala się rozmiar zniżki 
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych według następujących zasad:

Lp. Stanowisko - typ szkoły Liczba oddziałów Tygodniowy wymiar zniżki godzin

1. Dyrektor szkoły podstawowej do 3
od 6 i więcej

8 godz.
13 godz.

2. Dyrektor przedszkola od 1 i więcej 18 godz.
3. Dyrektor zespołu od 1 i więcej 14 godz.

4.
Wicedyrektor szkoły 

podstawowej,
i zespołu

od 12 i więcej 9 godz.

5. Kierownik świetlicy szkolnej 
z dożywianiem od 12 i więcej 6 godz.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli 
współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych oraz obniżek dla osób pełniących stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolach (Dz.Urz. Woj. War.-Maz. poz. 2041).

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

  

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski
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