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Poz. 1327
UCHWAŁA NR XLI/40/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy,
terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
Na podstawie art. 42 ust. 3, 6 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189, 60 i 2203) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się 22 godziny jako tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz
dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbąszynek.
§ 2. 1. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, którym powierzono stanowiska kierownicze
obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela wg kryteriów określonych
w tabeli:
Lp.

Stanowisko kierownicze

Nauczycielskie
pensum

Rozmiar
tygodniowej obniżki

Tygodniowy wymiar zajęć

a) do 10 oddziałów

18

13

5

b) od 11 i więcej oddziałów

18

15

3

18

9

9

18

9

9

Dyrektor szkoły (zespołu
szkół):
1.

2.
3.

Wicedyrektor szkoły
(zespołu szkół) liczącej
10 i więcej oddziałów
Kierownik szkolenia
praktycznego

2. Nauczycielowi, który pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze, obniżki tygodniowego wymiaru godzin zajęć określone w ust. 1 stosuje się
odpowiednio od pierwszego dnia objęcia stanowiska.
§ 3. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XVII/22/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów, doradców zawodowych
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prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz dla nauczycieli, którym powierzono funkcje
kierownicze;
2) Uchwała Nr XVIII/32/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XVII/22/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów, doradców zawodowych
prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz dla nauczycieli, którym powierzono funkcje
kierownicze.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

