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UCHWAŁA NR XXXV/274/2018
RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów
i psychologów, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkołach
i przedszkolu i zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) w związku z art. 76 pkt 22 lit. d i art. 147 pkt 3 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DZ. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zegarowych zajęć dla logopedów, pedagogów
i psychologów - 22 godziny.
§ 2. 1. Dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze
w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu
powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym
wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w następującej wysokości:
Lp.
1.

2.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz.
dziennie liczącego:
·3 oddziały
·4 – 5 oddziałów
·6 i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły
·do 4 oddziałów
·5 – 6 oddziałów
·7 – 8 oddziałów
·9 – 16 oddziałów
·17 i więcej oddziałów

Tygodniowy
wymiar godzin
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8
5
3
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Wicedyrektor szkoły:
·12 – 16 oddziałów
·17 i więcej oddziałów

9
7

2. Dyrektor i wicedyrektor szkoły lub przedszkola, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – o ile
pozwalają na to środki budżetowe – może:
1) mieć zmniejszony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych w stosunku do
określonych w ust. 1,
2) być zwolniony z realizacji ustalonego obowiązkowego pensum godzin.
3. Zmniejszenie lub zwolnienie z realizacji pensum, o którym mowa w ust. 2 następuje na wniosek
dyrektora, za zgodą Burmistrza Janowca Wielkopolskiego.
4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 obowiązuje nauczycieli zastępujących nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powierzono nauczycielowi zastępstwo.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XV/128/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 11 lipca
2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów
i logopedów, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom,
wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu i zasad
zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach
jednego etatu nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Janowiec
Wielkopolski zmieniona uchwałą nr XXIV/206/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia
27 czerwca 2013 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego oraz dyrektorom szkół
i przedszkola.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą od dnia 1 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Ryszard Majchrzak

