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UCHWAŁA NR XLVI/273/2018
RADY GMINY LESZNO
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 ze zm.), art. 42 ust. 7 pkt 2, pkt 3 ppkt b, art. 42a ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r., poz. 1189 ze zm.) Rada Gminy Leszno uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
- zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów
i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno,
- tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych,
- przypadki, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia.
§ 2. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli, w zależności od wielkości szkoły lub przedszkola
oraz warunków pracy obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela do liczby godzin
określonej w tabeli:
Lp.
1.

2.
3.

4.

Stanowisko kierownicze,
liczba oddziałów w szkole, przedszkolu
Dyrektor przedszkola liczącego:
- do 5 oddziałów:
- 6 i więcej oddziałów
Wicedyrektor przedszkola
Dyrektor szkoły liczącej:
- do 16 oddziałów:
- 17 i więcej oddziałów:
Wicedyrektor szkoły liczącej:
- do 16 oddziałów:
- 17 i więcej oddziałów:

Po obniżce do realizacji
(w części wymiaru)
5/25
3/25
10/25
5/18
3/18
9/18
7/18

§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych określa się na 22 godziny.
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§ 4. 1. Nauczyciel, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego ma prawo do obniżenia
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
2. Wymiar obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych ustala Wójt, po
zasięgnięciu opinii dyrektora przedszkola lub szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. Wymiar obniżenia nie może być większy niż 1/2 obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć
nauczyciela.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem
prowadzącym jest Gmina Leszno (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 5907) ze zmianami: Uchwała
Nr XXIII/142/2016 z dnia 22 czerwca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r. poz. 6012) oraz Uchwała
Nr XXXVI/215/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 28 czerwca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r. poz. 5901).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leszno.
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1września 2018r.
Przewodniczący Rady Gminy Leszno:
Lesław Kuczyński

