
 

 

OBWIESZCZENIE NR 2 

RADY GMINY BARTOSZYCE 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkół, zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom 

i wicedyrektorom szkół oraz określenia ilości godzin biblioteki szkolnej. 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117 z późn. zmianami) ogłasza się 

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy Bartoszyce 

z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

pedagogów szkół, zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz określenia ilości 

godzin biblioteki szkolnej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2011 r. poz. 1423), z uwzględnieniem 

zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr XXXIII/255/2013 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 25 września 2013 r. zmieniającą uchwałę 

rady gminy Bartoszyce z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkół, zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i 

wicedyrektorom szkół oraz określenia ilości godzin biblioteki szkolnej. 

1. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 uchwały Nr XXXIII/255/2013 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 25 września 2013 r. zmieniającą uchwałę 

rady gminy Bartoszyce z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkół, zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom 

i wicedyrektorom szkół oraz określenia ilości godzin biblioteki szkolnej, który stanowi: 

„§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.   

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Wacław Kowalczyk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r.

Poz. 1859



Załącznik Nr 1  

do Obwieszczenia Nr 2 

Rady Gminy Bartoszyce 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

 

UCHWAŁA NR IX/49/2011 

RADY GMINY BARTOSZYCE 

z dnia 18 maja 2011 r. 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

pedagogów szkół, zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz 

określenia ilości godzin biblioteki szkolnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 42 ust. 6 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady: 

1) Udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, 

2) Określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono takiego wymiaru, 

3) Określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin. 

4) Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć 

także przedszkole
1)

. 

§ 2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Bartoszyce. 

§ 3. 1. W szkole podstawowej, gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko 

wicedyrektora. 

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów 

lub inne stanowiska kierownicze. 

§ 4. 1. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Bartoszyce, w zależności od 

wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 

191) do liczby godzin zajęć określonych w tabeli
2) 

: 

 

                                                      
1) 

Dodano przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/255/2013 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 25 września 2013 r. zmieniającą 

uchwałę rady gminy Bartoszyce z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów 

szkół, zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz określenia ilości godzin biblioteki 

szkolnej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 3143). 
2) 

Zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXIII/255/2013 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 25 września 2013 r. 

zmieniającą uchwałę rady gminy Bartoszyce z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla pedagogów szkół, zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz określenia 

ilości godzin biblioteki szkolnej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 3143). 
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Lp. Stanowisko kierownicze 
Obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin 

obniża się o: 

1. 2. 3. 

  Dyrektor przedszkola, szkoły, placówki oświatowej 

  Dyrektor Przedszkola Gminnego nr 1 w Bartoszycach  15 godzin 

 
 Dyrektor Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach; 

 Dyrektor Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach; 

 13 godzin 

 
 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 20 Bartoszyckiej Brygady 

Zmechanizowanej w Bezledach; 

 13 godzin 

 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach; 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolicy; 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach; 

 12 godzin 

 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w 

Żydowie; 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krawczykach; 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w 

Rodnowie. 

 11 godzin 

2. Obniżka godzin dla wicedyrektora jest o 5 godzin mniejsza od obniżki dla dyrektora tej samej szkoły. 

3. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora szkoły, organ 

prowadzący może zwolnić dyrektora szkoły i wicedyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru zajęć, określonego w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela. 

4. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, udziela na wniosek dyrektora organ prowadzący, określając 

jednocześnie czas trwania zwolnienia. 

5. Do liczby oddziałów wlicza się punkt przedszkolny, jeżeli został utworzony oraz oddział przedszkolny. 

§ 5. Ustalony w § 4 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych odnosi się także do nauczycieli, którym powierzono funkcję dyrektora lub wicedyrektora 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 lub wicedyrektora, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić funkcję. 

§ 6. Obniżka godzin, o której mowa w § 4 i § 5 lub zwolnienie z obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w § 4 ust. 3, może być cofnięte w każdym czasie, bez 

potrzeby wypowiedzenia, jeżeli zaistnieją przyczyny uzasadniające potrzebę cofnięcia obniżki lub zwolnienia. 

§ 7. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz dla pedagoga szkolnego, zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu wynosi 25 godzin. Przy zatrudnieniu pedagoga w niepełnym wymiarze, obowiązkowy wymiar 

czasu pracy oblicza się proporcjonalnie do zatrudnienia. 

§ 8. 1. Ilość godzin  przyznawana corocznie na prowadzenie biblioteki szkolnej (jeśli funkcjonuje) jest 

uzależniona od ilości czytelników. 

2. W szkole podstawowej za czytelników, uważa się uczniów tej szkoły, począwszy od oddziału 

przedszkolnego do klasy VI. 

3. W gimnazjum za czytelników, uważa się uczniów uczęszczających do tego gimnazjum. 

4. Na 20 czytelników przyznaje się 1 godzinę biblioteki. 

§ 9. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z art. 42 ust. 3 - Karta 

Nauczyciela i dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje 

obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, powinien nauczać 

odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z 

tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych. 
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§ 10. 1. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, którzy z przyczyn organizacyjnych szkół oraz braku 

możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z posiadaną specjalnością, 

dyrektor szkoły może łączyć w ramach jednego etatu zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, o 

różnym pensum, dla których przewidziana jest różna liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć. 

2. Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze pensum może dochodzić tylko w wyjątkowych 

przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych w Karcie Nauczyciela i 

wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. 

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w ramach jednego stosunku pracy (etatu), dla których przewidziana jest różna 

liczna godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć przelicza się proporcjonalnie w odniesieniu do 

łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, liczona 

jako suma części etatu. 

4. Ustalając obowiązkowy wymiar godzin należy zsumować liczbę godzin realizowaną w różnych 

wymiarach i podzielić przez wymiar etatu wynikający z sumy etatów łączonych różnych wymiarów pensum, 

zaokrąglonych do całości (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, wartości do 0,50 zaokrąglamy w 

dół, a wartości 0,50 i wyżej zaokrąglamy w górę). 

5. Nauczyciel realizujący w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, gdy suma 

ilorazów realizowanych przez niego części tygodniowych obowiązkowych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych na tych stanowiskach jest nie mniejsza niż jeden. 

6. Dyrektor szkoły określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, dla nauczycieli realizujących w 

ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych według podanego wzoru ( z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku): 

x1 : y1 + x2 : y2 = z 

(x1 + x2) : z = W 

gdzie x1,  x2,  x3 – oznacza liczbę godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi 

w arkuszu organizacyjnym szkoły, 

y1, y2, y3 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, 

wychowawczych określony dla tych stanowisk w art. 42 ust. 3 – Karta Nauczyciela. 

z – oznacza sumę, z różnicy liczby godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi 

w arkuszu organizacyjnym szkoły i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych określonych dla tych stanowisk art. 42 ust. 3 – Karta Nauczyciela. 

W- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin. 

§ 11. Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego według zasad określonych w § 4 stanowią, zgodnie 

z art. 35 ust. 2 - Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe, których szczegółowe warunki obliczania 

określono w odrębnej ustawie. 

§ 12. Dyrektor szkoły po dokonaniu przydziału godzin nauczycielom realizującym w ramach jednego etatu 

zajęcia o różnym wymiarze godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, obliczy ich obowiązkowy 

tygodniowy łączny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami. 

§ 13. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, o którym mowa w § 4, § 7, § 8, ustala 

się indywidualnie na jeden rok szkolny. 

§ 14. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli realizujących zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w ramach jednego etatu, dla których przewidziana jest różna 

liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć jest dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela. 
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§ 15. Traci moc uchwała Nr XXIII/160/08 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie 

zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkół, zasad udzielania i rozmiar zniżek  

dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz określenia ilości godzin biblioteki szkolnej. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
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UCHWAŁA NR VII/67/2015 

RADY GMINY BARTOSZYCE 

z dnia 19 czerwca 2015 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Bartoszyce z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku 

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

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkół, zasad udzielania i rozmiar 

obniżek dyrektorami wicedyrektorom szkół oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) Rada Gminy Bartoszyce uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IX/49/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy 

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

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkół, zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i 

wicedyrektorom szkół oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dyrektorom i wicedyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę 

Bartoszyce, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) do liczby godzin zajęć określonych w tabeli:” 

Lp. Stanowisko kierownicze 

Obowiązkowy, 

tygodniowy wymiar 

godzin obniża się o: 

1. 2. 3. 

  Dyrektor przedszkola, szkoły, placówki oświatowej 

1) Dyrektor Przedszkola Gminnego nr 1 w Bartoszycach; 15 godzin 

  2) Dyrektor Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach; 

3) Dyrektor Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach: 
13 godzin 

  4) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach 

5) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach; 

6) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolicy; 

7) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach; 

12 godzin 

  8) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie; 

9) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krawczykach; 

10) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Rodnowie. 

11 godzin 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 2532



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Kosakowski 
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UCHWAŁA NR XVIII/226/2016 

RADY GMINY BARTOSZYCE 

z dnia 24 sierpnia 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

pedagogów szkół, zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz 

określania ilości godzin biblioteki szkolnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 42 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) Rada Gminy Bartoszyce uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IX/49/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy 

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

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkół, zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom 

i wicedyrektorom szkół oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Dyrektorom i wicedyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Bartoszyce, w zależności od wielkości 

i typu szkoły oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 

191 ze zm.) do liczby godzin zajęć określonych w tabeli: 

 

Lp. Stanowisko kierownicze 

Obowiązkowy, 

tygodniowy wymiar 

godzin obniża się o: 

1. Dyrektor Przedszkola Gminnego nr 1 w Bartoszycach 15 godzin 

2. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach 15 godzin 

3. Dyrektor Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach 13 godzin 

4. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach; 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolicy; 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach; 

12 godzin 

5. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie; 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krawczykach. 
11 godzin 

”. 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 września 2016 r.

Poz. 3471



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Kosakowski 
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UCHWAŁA NR XVII/211/2016  

RADY GMINY BARTOSZYCE 

z dnia 22 czerwca 2016 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów, 

psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz nauczyciela wspomagającego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla: 

1) nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela , 

w tym nauczyciela wspomagającego w wymiarze 20 godz. tygodniowo; 

2) logopedy w wymiarze 20 godz. tygodniowo; 

3) psychologa w wymiarze 25 godz. tygodniowo; 

4) doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, w wymiarze 30 godz. 

tygodniowo. 

§ 1. 2. Przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze, obowiązkowy wymiar czasu pracy oblicza się 

proporcjonalnie do zatrudnienia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Kosakowski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 lipca 2016 r.

Poz. 3014
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