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z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, określenia przypadków , w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze
zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego
obniżenia, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów
,zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina
Ćmielów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami, art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3, art. 42a w związku z art. 91d pkt
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, ze
zmianami Rada Miejska w Ćmielowie uchwala co następuje:
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Ćmielów w zależności od wielkości i typu placówki oraz warunków pracy, obniża
się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust.
3 ustawy Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć określonych w tabeli:
L.p.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy
wymiar zajęć

1

2

3

1

2

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie, liczącego:
do 3 oddziałów
4- 6 oddziałów
7 i więcej oddziałów

11
8
5

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:
do 4 oddziałów
5-8 oddziałów
9 i więcej oddziałów

5
4
3

Wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącej
12 -16 oddziałów
17 i więcej oddziałów

8
6
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§ 2. Do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to
stanowisko, wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 stosuje się odpowiednio ,z tym że obowiązuje ona tych
nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi
zastępstwo.
§ 3. 1. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły, zespołu lub przedszkola powodują zwiększenie zadań
dyrektora Burmistrz może zwolnić dyrektora wymienionych placówek od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa § 1.
2. Burmistrz zwalnia dyrektora szkoły lub placówki z obowiązku realizacji zajęć o których mowa w § 1 w
przypadku powołania na stanowisko dyrektora osoby nie będącej nauczycielem.
§ 4. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z tytułu wykonywania prac zleconych przez
organ prowadzący szkołę/placówkę - np. zadań doradcy metodycznego itp.
§ 5. Obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela zwanego dalej "zniżką godzin"
dokonuje Burmistrz na wniosek dyrektora szkoły, określając jednocześnie wysokość zniżki i czas, na który jej
udzielono.
§ 6. Zniżka godzin z przyczyn określonych w § 4 nie może przekraczać 1/3 wymiaru godzin.
§ 7. Zniżka godzin, o której mowa w § 4 może być cofnięta w każdym czasie bez potrzeby wypowiedzenia,
jeżeli zaistnieją przyczyny uzasadniające potrzebę cofnięcia zniżki.
§ 8. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zespołach i przedszkolach
Burmistrz może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nieprzekraczającym 6 godzin tygodniowo,
chyba, że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.
§ 9. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć niektórych nauczycieli, dla których nie został
określony wymiar godzin zajęć w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela według następujących norm:
L.p.

Stanowisko

1

2

Obowiązkowy tygodniowy wymiar
zajęć
3

1.

Pedagodzy, psychologowie, logopedzi zatrudnieni we wszystkich typach i rodzajach szkół
i placówek

20

2.

Nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną

18

3.

Szkolny doradca zawodowy

24

§ 10. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do
łącznej liczby godzin wg wzoru: W= (X1 + X2 +….+Xn ) : [(X1 :Y1 ) + (X2 :Y2 ) +….+ (Xn :Yn )] gdzie: W obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela X 1 , X 2 , X n - oznacza liczbę godzin przydzielonych nauczycielowi
w ramach stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze, Y 1 , Y 2 , Y n- oznacza tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy
Karta nauczyciela.
2. Jeżeli w wyniku obliczenia, pensum wyrażone będzie w ułamku dziesiętnym, zaokrągla się je w ten
sposób, że wielkości do 0,50 pomija się, a co najmniej 0,50 i więcej zaokrągla się do pełnej godziny.
3. Dla każdego nauczyciela pensum ustala się indywidualnie na jeden rok szkolny.
4. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie
z art.35 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela.
5. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o których mowa w § 3 jest dyrektor
szkoły, który zatrudnia nauczyciela.
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§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVI/171/2005 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach, szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga oraz nauczycieli realizujących etat łączony,
zmieniona uchwałą nr IX/64/20072005 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 maja 2007r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVI/171/2005 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie szczegółowych
zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,
szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagoga oraz nauczycieli realizujących etat łączony
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa oraz dyrektorom szkół i placówek
prowadzonych przez Gminę Ćmielów.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2012.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Marianna Gierczak

