UCHWAŁA NR LI/305/2018
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
Na podstawie art. 42 ust.7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karty
Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się zasady:
1. udzielania wymiaru zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych,
2. określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,
3. ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin.
§ 2.
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych
obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
określony w art. 42 ust. 7 pkt 2 Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.)
Lp.

Stanowisko Kierownicze

1.

Dyrektor przedszkola

Tygodniowy wymiar zajęć

2.

Dyrektor szkoły do 13 oddziałów 14 i więcej oddziałów

6 godzin 5 godzin

3.

Wicedyrektor szkoły do 13 oddziałów od 16 i więcej oddziałów

14 godzin 12 godzin

2. Burmistrz Kłodawy w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach
zwolnić dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru
godzin zajęć określonego w pkt 1 jeżeli warunki funkcjonowania różnych typów szkół powodują
zwiększenie zadań dyrektora. Zwolnienie od obowiązku realizacji z racji obowiązkowego tygodniowego
wymiaru godzin może nastąpić po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z pkt 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, z tym, że obowiązuje on tych
nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zlecono nauczycielowi
zastępstwo.
§ 3.
Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:
Lp.

Stanowisko

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

pedagogów szkolnych

22 godziny

2.

psychologów

22 godziny

3.

logopedów

22 godziny

4.

terapeutów pedagogicznych

22 godziny

5.

doradców zawodowych

22 godziny
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§ 4.
Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
W przypadku realizowania przez nauczycieli etatu o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin stosuje się zasadę proporcjonalności, która polega na przeliczeniu części etatów i ustaleniu nowego
wymiaru.
1. Sposób liczenia przedstawia przykład: Nauczyciel realizujący etat połączony z : 12/18 + 15/30 rozliczony
jest w następujący sposób 12/18= 0,67, 15/30= 0,50, 0,67+0,50= 1,17 , 1,17 stanowi 27 godzin (12+15)
1,17― 27, 1 ― X , X= 1 x 27 : 1,17, X=23,076 . Pensum godzin dla tego nauczyciela wynosi 23 godziny
tygodniowo.Nauczyciel ten realizuje tygodniowo 27 godzin, a jego pensum wynosi 23 godziny więc
realizuje 4 godziny ponadwymiarowe z pensum 23.
2. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do godziny w ten sposób, że wielkości
wynoszące mniej niż 0,5 pomija się, a 0,5 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.
3. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania i ustalonego
pensum.
4. Pensum dla tych nauczycieli ustala się indywidualnie dla każdego i na jeden rok szkolny.
5. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o których mowa wyżej, jest dyrektor
szkoły, który zatrudnia nauczyciela
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 6.
Traci moc uchwała nr 160/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie „Regulaminu
rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa” oraz uchwała nr XXV/164/2012
Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Kłodawa.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Siwiński
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