
             

UCHWAŁA  nr 180/XXXVI/2013
Rady Miejskiej  w Gostyninie

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie zasad udzielania obniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze
w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych

w placówkach oświatowych Gminy Miasta Gostynina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm), oraz art. 42 ust.7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada
Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  zatrudnionym  w  przedszkolach
i szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Miasta  Gostynina  udziela  się  obniżek  tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych
w art.  42 ust.3 – Karty Nauczyciela w zależności od wielkości i  typu placówki oraz warunków
pracy.
2. Tygodniową obniżkę godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawia
poniższa tabela:

L.p. Stanowisko kierownicze Tygodniowa obniżka godzin

1. Dyrektor przedszkola liczącego:

- do 3 oddziałów  15/25

-4 i więcej oddziałów 17/25

2. Dyrektor szkoły liczącej:

-do 10 oddziałów 12/18

-od 11 do 20 oddziałów 14/18

-21 i więcej oddziałów 15/18

3. Wicedyrektor szkoły 9/18

4. Kierownik Sekcji Instrumentalnej 6/18

3. Obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ulega odpowiednio zaokrągleniu
do jedności w ten sposób, że czas do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy
się za pełną godzinę.

§ 2
Ustala  się  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez
nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć następująco:

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć

1 Pedagog 26



2 Logopeda 26

3 Psycholog 26

§ 3
Traci moc uchwała nr 213/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2009 r.
w sprawie zasad udzielania zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole,
obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i  psychologa zatrudnionych w placówkach
oświatowych  Gminy  Miasta  Gostynina  zmieniona  uchwałą  nr  269/LI/10  Rady  Miejskiej
w Gostyninie z dnia 28 września 2010 r.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 5
Uchwała  wchodzi  w  życie  w  14  dni  po  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej

               Arkadiusz Górski




