UCHWAŁA NR XXXIII/346/2018
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy,
terapeuty pedagogicznego i doradców zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest
Gmina Czarny Dunajec.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) Rada Gminy
Czarny Dunajec uchwala co następuje:
§ 1. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
w zależności od wielkości i typu placówki oraz warunków pracy obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych do wysokości określonej w tabeli:

Lp.
1.

2.

Rodzaj stanowiska kierowniczego
Dyrektor przedszkola czynnego ponad
5 godzin dziennie, liczącego:
- 1 oddział
- 2 oddziały
- 3 oddziały
- 4-5 oddziałów
- 6 i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:
- do 5 oddziałów
- 6-8 oddziałów
- 9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły podstawowej liczącej:
- 9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów

Tygodniowy wymiar zajęć
15
12
10
8
6
10
8
5
3
9
7

§ 2. Obniżony wymiar zajęć, o których mowa w §1, dotyczy również nauczyciela, który obowiązki
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, z tym że
obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi
zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał jego pełnienia.
§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych wynosi 22 godziny.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 5. Tracą moc:
1) Uchwała nr X/83/2003 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 września 2003 roku
w sprawie określenia zasad udzielania zniżek i ich rozmiaru w realizacji obowiązku tygodniowego wymiaru
godzin
nauczycieli
zajmujących
stanowiska
kierownicze
w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach,
2) Uchwała nr XV/139/2004 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr X/83/2003 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia
17 września 2003 roku w sprawie określenia zasad udzielania zniżek i ich rozmiaru
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w realizacji obowiązku tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze
w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach,
3) Uchwała nr XIX/173/2004 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 27 września 2004 roku w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,
4) Uchwała nr X/82/2003 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 września
w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela- bibliotekarza.

2003 roku

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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