UCHWAŁA NR XLIV/291/18
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych i nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków
i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć
można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.
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 i 3, art. 42a ust. 1
w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) oraz art. 76 pkt 22 lit. d ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), po zasięgnięciu opinii
związków zawodowych w trybie art. 19 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881) uchwala się, co następuje
§ 1.
1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin
na stanowiskach:
Lp.

Stanowisko

1.

pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny,
doradca zawodowy

Tygodniowy
obowiązkowy wymiar
zajęć
22

§ 2.
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowiec ustala się następujący
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Stanowisko- typ (rodzaj placówki)
Dyrektor przedszkola liczącego 5 – 6 oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej do 9 oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej od 10 do 14 oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej powyżej 14 oddziałów
Kierownik świetlicy

Tygodniowy
obowiązkowy wymiar
zajęć
6
6
5
3
18

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wicedyrektora placówki oblicza się,

dodając 3 godziny do ustalonego na dany rok szkolny tygodniowego wymiaru godzin
zajęć Dyrektora przedszkola lub szkoły.
3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć, określony w ust. 1, odnosi się również do nauczycieli
pełniących obowiązki w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono funkcje
kierownicze, z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zlecono zastępstwo.
4. Nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego obniża się
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych.
5. Wymiar obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
ustala Burmistrz Szydłowca, po zasięgnięciu opinii Dyrektora przedszkola lub szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
§ 4.
Traci moc uchwała Nr 21/VI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
psychologów, logopedów, pedagogów szkolnych i nauczycieli wspomagających, określenia
zasad udzielenia i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia przypadków, w jakich nauczycielowi
zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Artur Koniarczyk

