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UCHWAŁA NR 0007.15.2018
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz obniżenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r., poz. 9671)), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.2)) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 15233)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się 22 godziny dla psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy
zawodowego jako tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach
dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk.
§ 2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli, zatrudnionych w pełnym wymiarze
godzin zajęć, prowadzących kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na odległość jest iloczynem liczby
tygodni danego roku szkolnego i obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin danego nauczyciela.
§ 3. 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w § 2 zalicza się:
1) godziny lekcji, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych;
2) faktycznie zrealizowane godziny:
a) nadzorowania egzaminów pisemnych (z wyjątkiem: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, egzaminu maturalnego i egzaminu gimnazjalnego),
b) przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem: części ustnej egzaminu maturalnego) przyjmując
przeprowadzenie egzaminu 4 osób za równoważne 1 godzinie zajęć,
c) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, przyjmując poprawienie 3 prac
za równoważne 1 godzinie zajęć.
2. Każda godzina lekcji, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych, przeprowadzania egzaminów ustnych
i nadzorowania egzaminów pisemnych (z wyjątkiem egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu gimnazjalnego), faktycznie realizowanych w niedziele
i święta, równoważna jest 2 godzinom zajęć.
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§ 4. 1. Rozliczenie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o którym mowa w § 2,
zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, następuje po każdym semestrze.
2. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć,
godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny usprawiedliwionego nieodbycia zajęć.
3. Odbyte godziny zajęć wymienione w § 3 ust. 1 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz
niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające połowę rocznego wymiaru, są
godzinami ponadwymiarowymi.
§ 5. Dyrektorowi, wicedyrektorowi, nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach
i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk, obniża się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dla
liczby godzin zajęć określonych w poniższej tabeli:
Lp.

1.

2.

3.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych

DYREKTOR
- do 8 oddziałów
- od 9 do 20 oddziałów
- powyżej 20 oddziałów
WICEDYREKTOR
- od 12 do 20 oddziałów
- powyżej 20 oddziałów
KIEROWNIK ŚWIETLICY
- od 75 do 125 wychowanków
- powyżej 125 wychowanków

8 godzin
4 godziny
2 godziny
8 godzin
6 godzin
14 godzin
12 godzin

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia 1 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego 4).

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Krzysztof Smorąg

Uchwała była poprzedzona uchwałami:
1) Nr 26/IV/07 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Czerwieńsk
2) Nr 168/XXII/2001 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk,
4)

