
UCHWAŁA NR LV/510/2022 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 
pracujących z grupami  obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko 

kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni 
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez miasto Inowrocław 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 lit. b i c w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 
1700 i 1730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 
1) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych; 

2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych 
placówek przedszkolnych pracujących z grupami  obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 
młodsze; 

3) zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, ze zm.),  dla dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz 
nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który 
obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze.  

§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, 
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych  w wymiarze 22 godzin tygodniowo. 

§ 3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli 
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-
letnie i dzieci młodsze w wymiarze 25 godzin tygodniowo. 

§ 4. 1. Określa się następujące zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, ze zm.), dla dyrektora, 
wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także 
nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu 
powierzono stanowisko kierownicze:  
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1) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego 
inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze 
pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się 
o liczbę godzin zajęć, stanowiącą różnicę między tygodniową liczbą godzin obowiązkowego 
wymiaru zajęć, a tygodniowym wymiarem godzin określonym w poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar 
godzin 

1. dyrektor przedszkola liczącego: 
a) 2-5 oddziałów, 
b) 6 i więcej oddziałów 

 
8 
6 

2. wicedyrektor przedszkola  12 
3. wicedyrektor przedszkola realizujący obowiązkowy wymiar 

godzin w grupie dzieci 6-letnich 
 

11 
4. dyrektor szkoły liczącej: 

a) do 12 oddziałów, 
b) 13 i więcej oddziałów 

 
4 
2 

5. wicedyrektor szkoły 6 
6.  kierownik świetlicy szkolnej prowadzącej dożywianie 13 

2) obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć określone 
w pkt. 1 nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, 
któremu powierzono stanowisko kierownicze, mają zastosowanie od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo.  

§ 5.   Traci moc uchwała nr XLV/634/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, 
psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom  
i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, a także 
nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu 
powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez miasto Inowrocław 
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 119, poz. 1545).  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Inowrocławia 
 

Tomasz  Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr LV/510/2022 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

Zgodnie z art. 42 ust.7 pkt 2 i 3 lit. b i c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa: 

 - zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć, o których mowa w ust. 3 tegoż artykułu, 

 - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, 
z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym 
że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin, oraz nauczycieli przedszkoli i innych 
placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 
młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin. 

Zaszła potrzeba dostosowania uchwały nr XLV/634/2010 Rady Miejskiej 
Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, 
a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, 
któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Miasto 
Inowrocław do zmian wprowadzonych w art. 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116). 
Dotychczasowy wykaz specjalistów zawarty w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit.b ww. ustawy Karta 
Nauczyciela, którym organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, 
został uzupełniony o stanowisko pedagoga specjalnego. 

Ponadto uchwała, o której mowa w § 5 niniejszej uchwały, nie określa tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek 
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

Projekt uchwały został przedstawiony organizacjom związkowym do zaopiniowania 
zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 854). Organizacje związkowe mają prawo przedstawienia opinii w terminie nie krótszym 
niż 30 dni. Organizacje związkowe: Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Inowrocławiu, Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty 
i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu oraz Komisja Międzyzakładowa 
WZZ "Forum-Oświata" w Bydgoszczy przedstawiły opinie w ww. terminie. 

Uchwała jako akt prawa miejscowego, podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym – art. 42 ustawy o samorządzie gminnym i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.z 
2019 r. poz. 1461). 
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Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli 
i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie 
i dzieci młodsze oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu 
inne stanowisko kierownicze w szkole,  a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze 
pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez miasto Inowrocław 

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 23 radnych obecnych na sesji. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 23  radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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