
UCHWAŁA NR XXVIII/181/2017
RADY GMINY SADKOWICE

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  realizujących   w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o  różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli   zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 
1579 i 1948)oraz art. 42 ust.6, ust.  7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379, z 2017 r. poz. 60)  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą  różnicę między obowiązującym nauczyciela 
tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w poniższej tabeli:

Lp. Stanowisko i typ/rodzaj szkoły Liczba  udzielonych godzin zniżki
1 Dyrektor zespołu szkół  i szkoły

liczącej  11 oddziałów i więcej
15 godzin

2 Dyrektor zespołu  i szkoły  o liczbie oddziałów do 10 10 godzin
3. V-ce dyrektor szkoły  lub zespołu szkół 9  godzin

§ 2. 1. Nauczycielom realizującym etat łączny, tj: prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin 
w ramach jednego etatu, ustala się  pensum proporcjonalnie w odniesieniu do  łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela  
zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie 
z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela

§ 3.  Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się wg 
poniższej tabeli:

L.p. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 
wymiaru zajęć

1 Pedagog 22 godziny
2 Doradca zawodowy 18 godzin

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice.   

§ 5. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 roku.
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§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zasad udzielania 
rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz 
określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Sadkowice.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Sadkowice

Tadeusz Pietrzak
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