Uchwała Nr XXXIX/195/2017
Rady Gminy Sadowne
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w
art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Na podstawie 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2017 r. poz. 1189 ze zm.) po
zaopiniowaniu przez związki zawodowe, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.
Dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska
kierownicze w szkołach lub przedszkolach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
i określa się go w następującej wysokości:

Lp. Stanowiska kierownicze
1.

Tygodniowy wymiar godzin

Dyrektor szkoły każdego typu liczącej:
- do 12 oddziałów

7

- powyżej 12 oddziałów

4

2.

Dyrektorom przedszkoli

15

3.

Wicedyrektor szkoły od 12 oddziałów

10

4.

Kierownik świetlicy z dożywianiem

18

§ 2.
1. Obowiązkowy wymiar godzin określony w § 1 przysługuje nauczycielowi z dniem powierzenia
stanowiska kierowniczego.
2. Obniżony wymiar godzin ustalony zgodnie § 1 stosuje się również do nauczycieli pełniących
funkcje kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
Do nauczycieli tych przepis § 2 ust.1 stosuje się odpowiednio.

§ 3.
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, mogą być przydzielone godziny
ponadwymiarowe proporcjonalnie w wymiarze nieprzekraczającym ½ etatu (wysokości obniżonego
pensum).

§ 4.
Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela w następującej wysokości;

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1.

Nauczyciel pedagog

27

2.

Nauczyciel psycholog

30

3.

Nauczyciel logopeda

27

4.

Doradcy zawodowi zatrudnieni we

30

wszystkich typach szkół i przedszkoli
5.

Nauczyciel wspomagający

25

§ 5.
Traci moc Uchwała Nr XV/107/2012 Rady Gminy w Sadownem z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wychowawczych prowadzonych przez gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

