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UCHWAŁA NR XXX/162/2017
RADY GMINY KARNIEWO
z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem
prowadzącym jest Gmina Karniewo oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych
w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin,
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz po zasięgnięciu opinii w trybie art. 19 ust.2 ustawy z dnia
23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1881) Rada Gminy Karniewo uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Określa się obniżkę tygodniową obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycielom którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez
Gminę Karniewo, jak w tabeli:
Lp.
1.

2.
3.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor szkoły/zespołu szkół:
a)do 8 oddziałów
b)dyrektor szkoły od 9 oddziałów
Wicedyrektor szkoły/zespołu szkół
Wicedyrektor przedszkola

Tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin
(po uwzględnieniu obniżki)
5
0
6
9

2. Wymiar zajęć ustalony w ust. 1 stosuje się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar godzin określony w ust.1 może ulec zmniejszeniu.
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§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określa poniższa tabela:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Stanowiska
Pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni we wszystkich typach
i rodzajach przedszkoli, szkół i placówek
Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedzi
Rehabilitanci i nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną
Nauczyciel –doradca zawodowy
Nauczyciel wspomagający
Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno –
wychowawcze, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne
i inne o charakterze terapeutycznym
Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzący zajęcia w grupach mieszanych,
obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak i dzieci z innych
grup wiekowych.

Tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin
20
20
20
20
20
20

25

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w § 2
ust. 1 w tabeli w pozycji 1, 3 i 7 przez godzinę rozumie się 60 minut, a przez godzinę zajęć nauczycielskich
w pozycjach 2, 4-6 należy rozumieć jednostkę 45 minut.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/74/08 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy
Karta Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów,
logopedów oraz określenia rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
w placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Karniewo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Beata Krystyna Jackowska

