
                                                            
                                                                UCHWAŁA  NR   103  /2008                                          

Rady  Miejskiej   w  Jastrowiu
z  dnia   27 maja  2008 roku

w sprawie  określenia  zasad  rozliczania  tygodniowego wymiaru godzin  zajęć  nauczycieli 
i udzielania zniżek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto  Jastrowie

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, 
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, 
Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, 
Nr 173 poz.1218),  art. 42 ust 7 w związku z art. 91 d. pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,  Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; 
z 2007 r. Nr 17,   poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 176 poz.1238,  Nr 191 poz.1359, 
Nr 247 poz.1821) po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny Rada Miejska 
uchwala, co następuje:

§ l..  Określa się „Zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  nauczycielom pełniącym 
stanowiska kierownicze w szkołach, zespole szkół i przedszkolu"  - stanowiące załącznik nr l 
do uchwały.

§ 2.  Określa się „Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie 
wymienionych  w art.  42 ust.  3  Karty Nauczyciela  realizujących  w ramach  stosunku pracy 
obowiązki pedagogów, logopedów  i  psychologów  -  stanowiący  załącznik  nr  2 do uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Gminy  i  Miasta  Jastrowie.

              § 4.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  jej  ogłoszenia w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego .

                                                                                                        



  
                                                                                                 
                                                                                                         Załącznik  Nr 1 
                                                                                              do uchwały nr 103/2008
                                                                                                   z dnia 27 maja 2008

                                                                                         
Zasady udzielania i  rozmiar  zniżek   tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  nauczycielom 
pełniącym stanowiska kierownicze.

§  l.  Niniejsze  zasady  dotyczą  nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i  Miasto Jastrowie.

§ 2. Nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach obniża się 
tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych 
i  opiekuńczych  określony w art.  42 ust.  3 ustawy   z  dnia  26  stycznia  1982 r.  -  Karta 
Nauczyciela  o  liczbę  godzin  stanowiącą  różnicę  między  obowiązującym  nauczyciela 
tygodniowym wymiarem zajęć a ustalonym tygodniowym wymiarem po  zniżce.

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze  w szkołach i przedszkolach 
według następujących norm:
Lp. Stanowisko Tygodniowy  wymiar 

zajęć w godzinach przy 
18 godz. pensum

1. Dyrektor szkoły, zespołu szkół, przedszkola:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu

Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu 

Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy 

Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu 

3

5

6

6

6

2. Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół, przedszkola:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu 

Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu 

Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie 

Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu

7

10

13

7



3. Kierownik  szkoły filialnej:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy 
filia w Samborsku

14

§  4.1.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  nauczycielowi,  któremu  powierzono 
stanowisko kierownicze  w szkole  lub  przedszkolu  można zwolnić  od obowiązku realizacji 
tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 3, jeżeli  warunki funkcjonowania szkoły lub 
przedszkola po wodują znaczne zwiększenie zadań.

2. Zwolnień udzielają:
a) dyrektorowi szkoły, zespołu szkół  lub przedszkola  - Burmistrz Gminy  i  Miasta 

w Jastrowiu na jego wniosek,
b) wicedyrektorowi szkoły    dyrektor, za zgodą organu prowadzącego na wniosek nauczyciela.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust l może być udzielone na czas określony, jednak nie dłużej 
niż na jeden rok szkolny.

4. Zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć może być cofnięte 
w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie z tych zajęć.

§ 5. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 3 odnosi się również do nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze  w zastępstwie  nauczycieli,  którym powierzono  te  stanowiska, 
z tym, że obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 
zlecono nauczycielowi zastępstwo.

                                                                                  

                                                                                       



                                                                
                                                                                                           Załącznik  Nr  2  
                                                                                                  do uchwały nr 103/2008
                                                                                                    z dnia 27 maja 2008r.

Tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  nauczycieli  szkół  nie 
wymienionych  w art. 42   ust. 3 Karty Nauczyciela realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki pedagogów, logopedów i psychologów 

§ 1. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
i  Miasto  Jastrowie  w  pełnym  wymiarze  zajęć  na  stanowiskach  pedagogicznych  nie 
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ustala 
się  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych,  opiekuńczych 
i wychowawczych według następujących norm:

Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba 
godzin 
obowiązującego 
wymiaru  zajęć 
dydaktycznych, 
opiekuńczych 

1. Pedagodzy w szkołach, zespole szkół  i  przedszkolu 20

2. Logopedzi w szkołach, zespole szkół  i  przedszkolu 20

3. Psycholodzy w szkołach, zespole szkół  i  przedszkolu 20

§ 2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli 
wymienionych  w  §  l  należy  rozumieć  zajęcia  grupowe  i  indywidualne,  wynikające 
z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych

                                                                                                         



uzasadnienie

Wymiar pensum nauczycieli  został określony zasadniczo w ust 3 art.  42 ustawy 

Karta  Nauczyciela.  Tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  nauczycieli  nie 

wymienionych w tym przepisie, a więc realizujących - między innymi — w ramach stosunku 

pracy obowiązki pedagogów, określa zgodnie z ust 7 pkt 3 art. 42 ustawy Karta Nauczyciela 

organ  prowadzący szkołę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

Zgodnie z art. 91 d. pkt l ustawy Karta Nauczyciela kompetencje organu  prowadzącego 

określone  w  art.  42 ust.7  wykonuje  rada  gminy.  Nauczyciele  zajmujący  stanowiska 

kierownicze w szkołach, zespole szkół  i przedszkolu realizują zajęcia                      w 

obniżonym wymiarze w stosunku do obowiązującego bądź też mogą być w ogóle zwolnieni 

z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Wielkość zniżki zależy od 

wielkości szkoły, zespołu szkół lub przedszkola oraz warunków pracy. Zasady udzielania  i 

rozmiar  zniżki  określa  — na  podstawie  art.  42 ust.  7  pkt  2  Karty  Nauczyciela  organ 

prowadzący  szkołę  lub  przedszkole,  po  uzyskaniu  opinii  organu  sprawującego  nadzór 

pedagogiczny.

 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

                                                                                                  




