
Uchwała Nr XXXIX/228/2018
Rady Gminy w Solcu-Zdroju

z dnia  28 marca 2018 r.

w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  tygodniowego  obowiązkowego
wymiaru  godzin  zajęć  dla  nauczycieli  pełniących  funkcje  kierownicze  oraz  określenia
tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  pedagogów,  psychologów,  logopedów,
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt  2, 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) Rada Gminy w Solcu-
Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.
Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  określony  w  art.  42  ust.  3  ustawy  –  Karty
Nauczyciela w ten sposób, że obowiązujący tygodniowy wymiar zajęć dla tych osób wynosi:

a) dla dyrektorów – 4 godziny

b) dla wicedyrektorów – 9 godzin
§ 2.

Wymiar  zajęć  określony  w  §1  odnosi  się  również  do  nauczycieli,  którym  
w  zastępstwie  powierzono  stanowisko  kierownicze  i  obowiązuje  od  pierwszego  dnia  miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca,
w którym nauczyciel zaprzestał pełnić tę funkcję.

§ 3.
Ustala  się  tygodniowy obowiązkowy wymiar  godzin  zajęć  pedagogów,  psychologów,  logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój w wymiarze 22 godziny.

§ 4.
Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 5.
Tracą moc uchwała Nr XXXVIII/196/2002 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2002 roku w
sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycielom,  którym powierzono stanowiska kierownicze zmieniona uchwałą Nr XX/90/08 Rady
Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 lipca 2008 roku oraz uchwała Nr XXX/168/06 Rady Gminy Solec-Zdrój
z  dnia  30  marca  2006  roku  w  sprawie  określenia  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  pedagogów,
psychologów,  logopedów  oraz  nauczycieli  przedmiotów  o  różnym  tygodniowym  obowiązkowym
wymiarze  godzin,  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  dla  których  organem
prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój zmieniona uchwałą Nr XXXII/183/2017 Rady Gminy Solec-
Zdrój z dnia 14 lipca 2017 roku.

§ 6.
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady

                                                                                                                                   Paweł Patrzałek



Uzasadnienie

Zgodnie z art.  91d.  ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r.,
poz.  1189  ze  zm.)  w  przypadku  szkół  i  placówek  prowadzonych  przez  jednostki  samorządu
terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego związane z określeniem zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących
funkcje kierownicze, wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa.

W skutek nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkoły zobowiązany jest
do  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  pedagogów,  psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.  

Ze względów powyższych zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.


