UCHWAŁA NR XLV/432/2010

Rady Gminy Szemud
z dnia 25 lutego 2010 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i
przedszkolach, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole i
przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów,
psychologów i logopedów.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. p samorządzie
gminnym ( tekst jedn. Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) i art 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w
związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z
2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Szemud uchwala co następuje :
§ 1.
Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze ustala się wg
poniższej tabeli:
Tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć
Lp.
Stanowiska kierownicze
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych po zniżce
1.

2.

3.

4.

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu,
liczącej:
• 6-7 oddziałów
• 8-9 oddziałów
• 10-12 oddziałów
• 13-14 oddziałów
• 15 oddziałów i więcej

9
8
6
5
3

Wicedyrektor szkoły każdego typu
• 6-7 oddziałów
• 8-9 oddziałów
• 10-12 oddziałów
• 13-14 oddziałów
• 15 oddziałów i więcej

13
12
10
9
7

Kierownik szkoły filialnej liczącej do
• 4 oddziałów
• 5 i więcej

12
10

Kierownik świetlicy z dożywianiem liczącej :
• do 30 wychowanków
• 31-80
• 81-120
• powyżej 120

20
16
14
12

5.

wicedyrektor do spraw przedszkola :
• do 4 oddziałów
• 5-6 oddziałów
• 7-8 oddziałów
• 9 i więcej

20
18
16
14

§ 2.
W uzasadnionych przypadkach można zwolnić dyrektora szkoły lub przedszkola
od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 1, jeżeli warunki
funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań.
§ 3.
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze można przydzielić godziny
ponadwymiarowe w wymiarze nieprzekraczającym połowy tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w § 1.
§ 4.
Wymiar zajęć ustalony w § 1, odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że
obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§ 5.
1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli realizujących 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.
2. Tygodniową liczbę godzin zajęć, o których mowa w ust. 1, zaokrągla się w górę
do pełnych godzin od co najmniej 0,5 godziny.
3. Godziny realizowane powyżej ustalonego zgodnie z ust. 1 tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć stanowią godziny ponadwymiarowe.
4. Sposób ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa
w ust. 1 oraz liczby godzin ponadwymiarowych ilustrują poniższe przykłady:
Przykład 1.
Nauczyciel realizuje łącznie 22 godziny, w tym: 9 godzin biologii i 13 godzin w świetlicy:
9/18 + 13/26 = 1etat
22 godziny = 1 etat – pensum dla nauczyciela wynosi 22 godziny i nie ma godzin
ponadwymiarowych.
Przykład 2.
Nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin w tym: 15 godzin historii i 10 godzin w świetlicy:
15/18 + 10/26 = 1,22
25 godzin = 1,22 etatu, to 1 etat = 20,49 godzin, zaokrąglając 1 etat = 20 godzin i 5 godzin
realizowane jest w ramach godzin ponadwymiarowych.

Przykład 3.
Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 10 godzin matematyki, 5 godzin w świetlicy,
12 godzin w bibliotece:
10/18+5/26+12/30=1,15
27 godzin = 1,15 etatu, to 1 etat =23,48 godzin., zaokrąglając 1 etat = 23 godzin i 4 godziny
realizowane są w ramach godzin ponadwymiarowych.
§ 6.
Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub przedszkolu w celu
uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru tych zajęć ustala się według zasad
określonych w § 5.
§ 7.
Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust 3 ustawy
, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć następująco:
l.p

stanowisko

tygodniowa liczba godzin

1.

nauczyciel - pedagog

20

2.

nauczyciel-psycholog

20

3.

nauczyciel-logopeda

20

4.

nauczyciel-doradca zawodowy

26

5.

nauczyciel prowadzący zajęcia terapeutyczne i
rewalidacyjno- wychowawcze

18

6.

nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia w
grupach
mieszanych,
obejmujących
dzieci
sześcioletnie i innych grup wiekowych

22

7.

nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną

18

8.

nauczyciel
ze specjalnym
przygotowaniem
pedagogicznym prowadzący zajęcia w oddziałach
integracyjnych

18

§ 8.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych wychowawczych,
i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych,
obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak i dzieci innych grup wiekowych wynosi 22.

§ 9.
Traci moc Uchwała Nr XLI/345/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 27 października 2005r.
w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli, którym
powierzono funkcje kierownicze w szkołach , tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, wymiaru pensum w
przypadku łączenia różnych wymiarów pensum, oraz Uchwała Nr XLVI/391/2006 Rady
Gminy Szemud z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XLI/345/2005 Rady Gminy Szemud
z dnia 27 października 2005r. w sprawie
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli, którym powierzono
funkcje kierownicze w szkołach , tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, wymiaru pensum w przypadku
łączenia różnych wymiarów pensum.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

