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UCHWAŁA NR IX/69/2019
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia i obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Świdnica.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.1)), oraz art. 6 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia
22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 z późn. zm.2), uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, który wynosi
22 godziny.
§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dla psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego, który
wynosi 22 godziny.
§ 3. Dyrektorowi i wicedyrektorowi zespołu szkolno-przedszkolnego oraz szkoły podstawowej, a także
nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych w sposób określony w tabeli:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor zespołu/szkoły, w której funkcjonuje do 12 oddziałów
Dyrektor zespołu/szkoły, w której funkcjonuje powyżej
12 oddziałów
Wicedyrektor zespołu
Kierownik szkoły filialnej

Rozmiar obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych
10
15
11
6

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

1)

Zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203; Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; Dz. U. z 2017 r. poz. 2203; Dz. U. z 2018 r. poz. 2245;
Dz. U. z 2019 r. poz. 730
2)
Zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2432; Dz. U. z 2019 r. poz. 534
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 września 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Marczewski

