UCHWAŁA XL/283/2018
RADY GMINY OLSZANKA
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko
dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt.3 ustawy Karta Nauczyciela
w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018r. poz. 994) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2017r. poz 1189, poz. 2203) w związku z art. 76 pkt. 22 lit. d oraz art. 147 pkt. 3 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017r. poz 2203), Rada Gminy Olszanka uchwala
co następuje:
§ 1. 1 Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach obniża
się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.
2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć nauczycieli, o których mowa w ust. 1 wynosi:
1) dla Dyrektora Publicznego
12 odziałów - 9 godzin,
2) dla
Dyrektora
Publicznego
12 oddziałów - 5 godzin,

Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego

Zespołu

kierującego

Szkolno-Przedszkolnego

Zespołem

kierującego

do

powyżej

3) dla Wicedyrektora Publicznego Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Olszance - 12 godzin
§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 niniejszej uchwały odnosi się również do nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska .
§ 3. Określa się następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla:
1) pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego, psychologa - 22 godziny,
2) nauczyciela przedszkola pracującego z grupami mieszanymi obejmującymi zarówno dzieci 6-letnie
jak i dzieci innych grup wiekowych - 24 godziny.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.
§ 5. Traci moc:
1) Uchwała Nr. XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.05.2012 w sprawie określenia zasad
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od
obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub
inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
niewymienionych w art 42 ust.3 - Karta nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Olszanka,
2) Uchwała Nr. XXXVI/252/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19.01.2018 w sprawie ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradcy zawodowego.

Id: 6F893D3F-F611-490C-957E-45D4681ECCA7. Podpisany

Strona 1

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018r.
Przewodnicząca Rady
Wanda Galant
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UZASADNIENIE
Podjęcie niniejszej uchwały jest wynikiem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 27
października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych . Regulacje powyżej ustawy obligują
samorząd do ustalenia wymiaru pensów dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych.
Ponadto zgodnie z art.42 ust. 7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela, organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar zniżek dla
dyrektora i wicedyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w
szkole, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu
powierzono stanowisko kierownicze.
Projekt niniejszej uchwały przedłożono do zaopiniowania związkom zawodowym
(Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i
Wychowania w Brzegu oraz Związkowi Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Brzegu), które
zaopiniowały uchwałę pozytywnie.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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