PROJEKT 7
UCHWAŁA NR IX/…../2019
RADY GMINY W DĄBROWIE
z dnia 13 września 2019 roku
w sprawie zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, a także nauczycielowi
który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze w szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów logopedów i doradców zawodowych
zatrudnianych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dabrowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3b w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 967, ze zm.), po zaciągnięci opinii związków zawodowych, uchwala się, co następuje:
§ 1. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, którym powierzono stanowiska
kierownicze obniża się tygodniowo obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela o:
1) 15 godz. dla Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie,
2) 15 godz. dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepanowie,
3) 9 godz. dla Wicedyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie ds. Szkoły Podstawowej
4) 1 godz. dla Wicedyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie ds. Przedszkola.
§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 uchwały dotyczy również nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono im zastępstwo,
chyba, że powierzenie nastąpiło od 1 dnia miesiąca wówczas przysługuje od tego dnia.
§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i
doradców zawodowych zatrudnianych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez
Gminę Dąbrowa wynosi 22 godziny.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.
§ 5. Traci moc: Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 czerwca 2015r.
w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015r., poz. 2164)
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Województwa
Kujawsko- Pomorskiego.
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UZASADNIENIE
Rada Gminy posiada na podstawie art. 42 oraz 91d Karty Nauczyciela kompetencje do
ustalenia pensum dla takich stanowisk nauczycielskich jak pedagog, psycholog, logopeda
oraz ustala zniżki godzin dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole.
W projekcie proponuje się zwiększenie zniżki godzin dla Dyrektora Zespołu Szkół w
Dąbrowie z 13 do 15 godzin oraz dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepanowie z 11
do 15 godzin tygodniowo.
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