UCHWAŁA NR X/57/19
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla
nauczycieli niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela,
zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka, dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Jedlina -Zdrój.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019r. poz. 506) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2018r. poz. 967 z późn. zm.), po opinii związków zawodowych, Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co
następuje:
§ 1. Nauczycielom, 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 do wymiaru określonego w poniższej tabeli:
Lp.
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Dyrektor
Zespołu
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Zespołu

§ 2. Wymiar zajęć ustalony w § 1 dotyczy również nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, na czas ich zastępstwa.
§ 3. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego,
doradcy zawodowego zatrudnionego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka, dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój wynosi 22 godziny tygodniowo.
§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze wynosi 23 godziny
tygodniowo.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/142/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie
określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla
niektórych nauczycieli zatrudnionych w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój, zmienioną Uchwałą Nr XX/113/08 Rady Miasta
Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2008r. i Uchwałą Nr XVIII/96/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 czerwca
2016r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Maja Drapich
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 42 ust. 6 i 7 lic c. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2018r. poz. 967 z późn. zm.), Organ prowadzący szkołę ustala dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz
nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć obniżając jego wymiar bądź w zależności od ilości oddziałów w placówce oraz warunków
pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji tych zajęć.
Organ prowadzący ustala też tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli, dla
których w Karcie Nauczyciela nie ustalono takiego wymiaru.
Określono także liczbę godzin dla nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych, do których
uczęszczają dzieci w różnym wieku (5 i 6 letnie).

Niniejsze zapisy zostały zaopiniowane przez związki zawodowe: ZNP Zarząd Oddziału
Powiatowego w Wałbrzychu, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi
Wałbrzyskiej oraz Zarząd Województwa Dolnośląskiego Forum Związków Zawodowych.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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