
 

    Uchwała Nr …../…../2018 

    Rady Miejskiej w Lipnie 

    z dnia ……………………. 2018 roku 

 

w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć 

pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. 

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

(Dz. U z 2017 r. poz. 1875, zm. poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 i art. 

91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, zm. 

poz. 60, poz. 2203) Rada Miejska w Lipnie uchwala, co następuje: 

§1. 1 Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Miasta Lipno, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w 

art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r, Karta nauczyciela według następujących norm: 

1) Dyrektor szkoły liczącej do 5 oddziałów włącznie  –  do 10 godzin, 

2) Dyrektor szkoły od 6 do 17 i więcej – do 3 godzin, 

3) Wicedyrektor szkoły liczącej od 12 – do 7 godzin, 

4) Dyrektor przedszkola liczącego do 2 oddziałów  włącznie – do 12 godzin, 

5) Dyrektor przedszkola liczącego od 3 oddziałów –  do 4 godziny. 

§2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,  wychowawczych i 

opiekuńczych prowadzonych przez pedagogów, psychologów, logopedów i  doradców zawodowych 

w następującym wymiarze: 

1) Pedagog – 22 godzin, 

2) Psycholog – 22 godzin, 

3) Logopeda – 22 godzin, 

4) Doradca zawodowy – 18 godzin. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna 

§4. Z końcem roku szkolnego 2017/2018 traci moc uchwała Nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Lipnie z 

dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie określenia wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w 

stosunku do nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach 

podstawowych i gimnazjum działających na terenie gminy miasta  Lipna. 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 


