UCHWAŁA NR XXXIV/262/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad udzielania w tym rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr
117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153)
oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 oraz art. 42 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917
i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650
i Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544) Rada Miejska
w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady:
1) udzielania i rozmiaru wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach;
2) określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono takiego
wymiaru w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;
3) określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
4) określania przypadków, w jakich nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.
§ 2. Ustala się pensum dla nauczycieli określonych w §1 pkt 1-3 zgodnie z poniższą tabelą:
Lp

Rodzaj stanowiska

Obowiązkowy,
tygodniowy wymiar
zajęć (pensum)

1. Dyrektor szkoły (każdego typu):
a) do 7 oddziałów,
b) 8-18 oddziałów,
c) powyżej 18 oddziałów.

7h
5h
3h

2. Wicedyrektor szkoły (każdego typu):
a) do 18 oddziałów,
b) powyżej 18 oddziałów.

8h
5h

3. Dyrektor przedszkola czynnego 5 h do 2 oddziałów,
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5h:
a) 1 oddział,
b) 2 oddziały,
c) 3 oddziały,
d) 4 i więcej.
4. Wicedyrektor przedszkola powyżej 5 oddziałów
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11 h
lO h
8h
6h
4h
8h
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5. Psycholog;
Pedagog;
Logopeda;
Doradca zawodowy;
Pedagog specjalny wspomagający proces edukacji w oddziałach
integracyjnych w:
a) przedszkolach,
b) szkołach podstawowych i gimnazjum.
6. Obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli przedszkoli prowadzących
zajęcia w grupach mieszanych:
a) nie obejmujących dzieci zobowiązanych do odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego.
b) obejmujących dzieci zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego.
7. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

25
25
22
25

h
h
h
h

22 h
18 h

25 h
22 h
1) Obliczamy sumę
przyznanych godzin.
2) Obliczamy sumę
przyznanych etatów
cząstkowych
w postaci ułamka
dziesiętnego do
dwóch miejsc po
przecinku.
3) Liczbę
przyznanych godzin
(pkt 1) dzielimy
przez wynik
uzyskany w postaci
ułamka dziesiętnego
(pkt 2) uzyskując
wymiar etatu, który
zaokrąglamy w ten
sposób, że poniżej
0,50 pomija się, a od
0,50 zaokrągla się
w górę do pełnych
godzin.
4) Godziny powyżej
otrzymanego
wyniku (pkt 1- pkt
3) stanowią godziny
ponadwymiarowe.

§ 3. 1. Do nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze, wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 2 stosuje się odpowiednio.
2. Ustalony zgodnie z ust. 1 tygodniowy wymiar zajęć obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym zalecono nauczycielowi zastępstwo.
§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze przewidziane w statucie placówki, inne niż
wymienione w § 2, można obniżyć tygodniowy wymiar zajęć określony zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
o 6 godzin tygodniowo.
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§ 5.1. Można zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć jeżeli warunki
funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie jego zadań bądź organizacja pracy szkoły tego wymaga.
2. W uzasadnionych przypadkach można zmienić ustaloną w § 2 tygodniową liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć lub zniżkę, o której mowa w § 4.
§ 6. Tygodniowy wymiar zajęć określony w § 1 pkt 4 można obniżyć z tytułu:
1) doskonalenia zawodowego lub wykonywania pracy naukowej;
2) wykonywania prac zleconych przez organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego za zgodą
organu prowadzącego;
3) szczególnych warunków pracy w szkole.
§ 7. Obniżka godzin zajęć z przyczyn określonych w § 6 nie może przekraczać:
1 ) 1/2 wymiaru - z tytułu wykonywania pracy naukowej, o której mowa w § 6 pkt 1 lub z tytułu wykonywania
prac, o których mowa w § 6 pkt 2;
2) 1/6 wymiaru - z tytułu doskonalenia zawodowego, o którym mowa w § 6 pkt 1 lub szczególnych warunków
pracy w szkole, o których mowa w § 6 pkt 3.
§ 8. Nauczycielowi można obniżyć wymiar godzin zajęć tylko z jednego tytułu. W przypadku gdy możliwe jest
obniżenie wymiaru zajęć z dwóch lub więcej tytułów, zniżka dotyczy godzin z korzystniejszego tytułu.

§ 9. Obniżka godzin zajęć może być cofnięta w każdym czasie, jeśli ustaną przyczyny uzasadniające udzielenie
obniżki- bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia.
§ 10. Traci moc uchwała nr XXIV/161/04 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalania pensum innym nauczycielom zatrudnionym
w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Zdzieszowice.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.

Przewodnicząca Rady

My

Monika Wąsik^Kudla
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