
UCHWAŁA NR 242/XXX/2018
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 
Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem  prowadzonym jest Gmina 

Czerwińsk nad Wisłą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2017r. , poz. 1875 z późn. zm.) art. 42 ust. 6, ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1189 z późn. zm.) oraz art. 76 pkt 22 ustawy 
z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203) Rada Gminy 
w Czerwińsku nad Wisłą uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą.

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Czerwińsk nad Wisłą, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych do liczby zajęć określonych poniżej:

1) dla wicedyrektora szkoły 4 godziny

2. Do liczby oddziałów, od której zależy obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć wlicza 
się również oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych.

§ 2. Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami oraz na ich rzecz przez pedagogów szkolnych, psychologów, 
logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą według następujących norm:

1) Pedagog szkolny 22 godziny

2) Psycholog 22 godziny

3) Logopeda 22 godziny

4) Doradca zawodowy 18 godzin

5) Terapeuta pedagogiczny 22 godziny

§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w zastępstwie za nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 5. Traci moc Uchwała  Nr 103/X/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 marca 2012r. 
w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych osobom zajmującym określone stanowiska 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem  01 września 2018r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Czerwińsku nad Wisłą

Dariusz Szurmak
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