UCHWAŁA NR XXIX/ 203 /2017
RADY GMINY BIERAWA
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 730) oraz
art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r., poz. 60), po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi, Rada
Gminy Bierawa uchwala co następuje:
§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w jednostkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierawa oraz nauczycielom realizującym w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, do
wysokości określonej w poniższej tabeli:
lp.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Stanowisko
Dyrektor
przedszkola
czynnego
ponad
5 godzin dziennie, liczącego :
1) dwa oddziały
2) trzy oddziały
3) z oddziałami zamiejscowymi - 6 oddziałów
4) z oddziałami zamiejscowymi - 5 oddziałów
5) z oddziałami zamiejscowymi - 4 oddziały
6) z oddziałami zamiejscowymi - 3 oddziały
Wicedyrektor
przedszkola
z oddziałami
zamiejscowymi
Dyrektor szkoły podstawowej, liczącej:
1) do 8 oddziałów
2) 9 do 11 oddziałów
3) 12 oddziałów i więcej
Wicedyrektor szkoły podstawowej
z oddziałami zamiejscowymi
Tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć dla
nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin

Obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli
przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach
mieszanych:
1) nie obejmujących dzieci sześcioletnich
2) obejmujących dzieci sześcioletnie
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Obniżony tygodniowy wymiar zajęć
12
10
5
6
7
9
15
8
6
3
12
Obowiązkowy, tygodniowy wymiar zajęć
stanowi sumę poszczególnych wymiarów
przydzielonych godzin (w postaci ułamka
dziesiętnego). Na podstawie otrzymanego
wyniku obliczana jest liczba godzin
stanowiących 1 etat. Godziny powyżej
otrzymanego wyniku (etatu) stanowią
godziny ponadwymiarowe.
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2. Obniżka, o której mowa w ust. 1 dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowiska
w jednostkach oświatowych i obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zastępstwo zostało im powierzone.
3. Nauczycielom korzystającym ze zniżki godzin, o której mowa w ust.1, godziny doraźnych
zastępstw przydziela się tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości realizacji tych godzin przez
innego nauczyciela.
§ 2. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, określa poniższa tabela:

dla nauczycieli niewymienionych

lp.

Stanowisko

1.
2.
3.
4.
5.

Pedagog
Psycholog
Logopeda
Doradca zawodowy
Pedagog terapeuta prowadzący zajęcia specjalistyczne z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęcia z zakresu
socjoterapii, oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub inne
o charakterze terapeutycznym stosownie do zdiagnozowanych potrzeb

Obowiązkowy
tygodniowy wymiar
godzin zajęć
22
22
22
22
22

§ 3. Tracą moc uchwały Rady Gminy Bierawa:
1) nr XVII/112/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach
oświatowych Gminy Bierawa;
2) nr XXII/152/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedów, pedagogów, psychologów, doradców
zawodowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września
2017 r.

Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek
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