UCHWAŁA NR XXXI/241/17
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze
oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów
i doradców zawodowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i ust 7 pkt. 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189)
Rada Gminy Spytkowice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w szkole, w zależności od liczby oddziałów (w tym
przedszkolnych), obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3
– Karta Nauczyciela o liczbę godzin stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym
wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

1.

Dyrektor szkoły liczącej:
- od 4 do 10 oddziałów
- od 11 do 14 oddziałów
- 15 i więcej oddziałów

Tygodniowy obowiązkowy wymiar
zajęć
8 godzin
5 godzin
3 godziny

2. Wicedyrektorzy szkół obowiązani są do prowadzenia zajęć określonych w art. 42 ust. 3 w wymiarze
o 4 godziny wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektorów.
§ 2.
Ustalona w § 1 pkt 1 i 2 zniżka godzin odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w zastępstwie, z tym, że obowiązuje ona tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca, w którym
zlecono nauczycielowi pełnienie funkcji kierowniczej, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnić tę funkcję.
§ 3.
Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla:
1. Pedagogów – 20 godzin tygodniowo,
2. Logopedów – 20 godzin tygodniowo,
3. Doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych – 20 godzin tygodniowo.
§ 4.
Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk wymienionych w § 3 przez godzinę
zajęć należy rozumieć jednostkę – 60 minut.
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§ 5.
1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze realizującego
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak
ustalonemu pensum, stanowią zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.
2. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze godzin, realizującemu zajęcia o różnym
tygodniowym wymiarze godzin, obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się wg zasad określonych w pkt 1.
§ 6.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVI/209/05 Rady Gminy Spytkowice
z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska
kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów
i doradców zawodowych.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2017 roku.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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