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Poz. 2506
UCHWAŁA NR LIV/269/2018
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin
dla dyrektorów, wicedyrektorów, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
logopedy, psychologa i pedagoga, nauczyciela doradztwa zawodowego i terapeuty pedagogicznego
w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.
poz.1875#), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189#) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do określonego w tabeli:
l.p.
1

2
3
4
5

Stanowisko kierownicze
Dyrektor szkoły liczącej:
1)do 8 oddziałów
2)od 9 do 17 oddziałów
3)18 oddziałów i więcej
Wicedyrektor szkoły liczącej:
1)od 12 do 17 oddziałów
2)18 oddziałów i więcej
Dyrektor przedszkola liczącego:
1)do 6 oddziałów
2)7 oddziałów i więcej
Wicedyrektor przedszkola liczącego:
1)7 oddziałów i więcej
Kierownik szkolenia praktycznego

Tygodniowy wymiar zajęć
7 godzin
5 godzin
3 godziny
9 godzin
7 godzin
8 godzin
6 godzin
10 godzin
9 godzin

§ 2. Wymiar godzin ustalony w §1 uchwały odnosi się również do nauczyciela, który obowiązki
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko.
§ 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły lub przedszkola może być zwolniony od obowiązku
realizowania tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonych w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły
lub przedszkola powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.
§ 4. Określa się tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów,
nauczycieli doradztwa zawodowego, terapeutów pedagogicznych zgodnie z tabelą:
l.p.
1
2

stanowisko
Logopeda
Psycholog

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
20 godzin
22 godziny

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

3
4
5

Pedagog
Doradca zawodowy
Terapeuta pedagogiczny
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22 godziny
22 godziny
22 godziny

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenie zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad
ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisko o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Gniewkowo (Dziennik Urzędowy Województwa KujawskoPomorskiego z 2012r. poz. 1618).
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i obowiązuje od 01 września 2018r.

Przewodniczący Rady
Przemysław Stefański

