DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 23 marca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW
Data: 2018-03-23 14:25:38

Poz. 2198
UCHWAŁA NR XL/368/18
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2017. poz. 1189 z późn. zm.) oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 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 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez
nauczycielskie związki zawodowe, Rada Miejska w Radłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół (zespołu szkół) obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
o liczbę stanowiącą różnicę między obowiązującym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w tabeli:
Lp.
1

2

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar godzin zajęć do
realizacji po obniżce

Dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:
1) do 11 oddziałów
2) 12 – 25 oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:
1) 12 – 16 oddziałów
2) 17 i więcej oddziałów

5
4
12
9

§ 2. Wymiar godzin zajęć ustalony w § 1 uchwały odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono
obowiązki kierownicze w zastępstwie, z tym, że obniżenie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.
§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
wynosi:
1) dla pedagogów zatrudnionych w szkole (zespole szkół) – 22 godziny;
2) dla psychologów zatrudnionych w szkole (zespole szkół) – 22 godziny;
3) dla logopedów zatrudnionych w szkole (zespole szkół) – 22 godziny;
4) dla doradców zawodowych zatrudnionych w szkole (zespole szkół) – 22 godziny;
5) terapeuta pedagogiczny zatrudnionych w szkole (zespole szkół) – 22 godziny;
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6) dla nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, zajęcia specjalistyczne o charakterze korekcyjno –
kompensacyjnym oraz zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu
głębokim – 18 godzin;
7) dla nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie
– 22 godziny;
8) dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli i specjalistów wymienionych
w ust. 1 do 5 przez godzinę rozumie się 60 minut.
§ 4. 1. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach w pełnym wymiarze godzin zajęć, dla których w pewnych
okresach roku szkolnego plan zajęć nie wyczerpuje obowiązującego ich tygodniowego wymiaru zajęć,
zobowiązani są do realizacji w innych okresach trwania roku szkolnego większej liczby godzin tak, aby średni
wymiar godzin zajęć odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi, określonemu w art. 42 Karty Nauczyciela.
2. Ustalony jak w ust. 1 wymiar godzin zajęć nie może w okresach zwiększonego wymiaru godzin zajęć
przekroczyć 1,5 etatu.
3. W przypadkach, gdy przydzielona na dany rok szkolny średnia liczba godzin zajęć przekracza
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, wówczas nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe.
4. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć
w poszczególnych okresach roku, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego
okresu zatrudnienia.
5. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed upływem roku szkolnego z nauczycielem, który
realizuje średni wymiar zajęć, rozliczenie z przydzielonych w arkuszu organizacji pracy szkoły godzin zajęć,
następuje z datą ustania stosunku pracy bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, z prawem do
wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin oraz za przepracowane godziny
ponadwymiarowe.
§ 5. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzi zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze ustala się według wzoru:
W=(x1+x2+...+xn): (x1:y1+x2:y2+...+xn:yn), gdzie: W - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
nauczyciela; x1,x2,...,xn - liczba godzin zajęć przydzielona nauczycielowi w arkuszu organizacji pracy
w ramach różnych stanowisk; y1, y2,...,yn -tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych,
opiekuńczych, wychowawczych określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Liczbę godzin zajęć ustaloną w sposób określony w ust. 1 zaokrągla się do pełnych godzin, z tym, że
wielkości wynoszące mniej niż 0,5 godziny pomija się, a 0,5 godziny liczy się jako pełną godzinę.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji
zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Radłowie
Piotr Kapera

