UCHWAŁA NR XII/47/2019
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 27 marca 2019 r.
W sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz
nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach przedszkolnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
506), na podstawie art. 42 ust. 3 i ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 967 z późn. zm.), Rada Gminy Iwaniska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dyrektorowi oraz wicedyrektorowi szkoły, kierownikowi filii szkoły podstawowej obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art.
42 ust. 3 Karty Nauczyciela i określa się go wg poniższej tabeli :
Typ Szkoły

Szkoła Podstawowa

Filia Szkoły Podstawowej

Stanowisko

Liczba oddziałów

Tygodniowy wymiar obniżki godzin

- do 5 oddziałów

8

- 6-11 oddziałów

10

- od 12 i więcej

14

Wicedyrektor

12 i więcej

8

Kierownik

- do 5 oddziałów

6

Dyrektor

§ 2. Ustalony w § 1 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych odnosi się także do nauczycieli, którym powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrektora,
kierownika filii 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, wicedyrektora, kierownika filii, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał
pełnić funkcję.
§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga , psychologa, logopedy, terapeuty
pedagogicznego, doradcy zawodowego wynosi 20 godzin.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska.
§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Iwaniska Nr LII/231/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. z późn. zm.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
dyrektorów i wicedyrektorów, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom
pełniącym inne funkcje w szkole pedagogów, logopedów, doradców zawodowych z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz norm zatrudnienia nauczycieli biblioteki szkolnej nauczycieli świetlicy ,
nauczycieli oddziałów przedszkolnych w grupach zróżnicowanych wiekowo w szkołach i innych formach
wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwaniska.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kowalczyk
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 42 ust. 3 i ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 967 z późn. zm.) organ prowadzący szkoły lub placówki określa miedzy
innymi zasady udzielania i rozmiar zniżek, o których mowa w ust 6 oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku
realizacji zajęć o których mowa w ust. 3 , oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w ust 3. nauczycieli szkół, o których mowa w art. 42 ust 7 pkt 3 nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem
kierunku kształcenia i zawodu dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwaniska.
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