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UCHWAŁA NR VII/66/2015
RADY GMINY KOŁBASKOWO
z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191, poz.1198), Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne funkcje kierownicze w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela. Rozmiar obniżek określa poniższa tabela:
Lp.
1.

2.

3.

4.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor przedszkola czynnego ponad
5 godzin dziennie liczącego:
2 oddziały

Obniżka tygodniowego wymiaru zajęć o

0,30 etatu

od 3 do 5 oddziałów

0,50 etatu

powyżej 6 oddziałów

0,60 etatu

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu
liczącej:
do 7 oddziałów

0,50 etatu

od 8 do 16 oddziałów

0,70 etatu

powyżej 16 oddziałów

0,80 etatu

Wicedyrektor szkoły liczącej:
od 12 do 16 oddziałów

0,50 etatu

powyżej 16 oddziałów
Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem
(ze stołówką)

0,60 etatu
0,50 etatu

2. Wymiar godzin ustalony zgodnie z ust. 1 dotyczy również nauczycieli, którym stanowisko kierownicze
powierzono w zastępstwie. Nowy wymiar godzin obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu w którym powierzono zastępstwo, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
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3. Niepełne godziny tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin wynikające z obniżki określonej w ust. 1
zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że do 0,50 godziny pomija się, a co najmniej 0,50 godziny liczy
się za pełną godzinę.
§ 2. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie
zadań, można zwolnić dyrektora szkoły (zespołu) od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały lub zmniejszyć do wymiaru niższego niż wynika to z tabeli zawartej
w § 1 ust.1.
§ 3. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym wymiarze godzin, ustala się obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z poniższymi zasadami.
2. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, przy czym do prowadzenia każdego z tych zajęć nauczyciel posiada kwalifikacje, ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych według wzoru:
P = (X1 + X2 ) : [(X1 : Y1) + (X2 : Y2)]
gdzie:
P
- oznacza pensum,
X1, X2 - oznacza liczbę godzin przydzielonych nauczycielowi w ramach stanowisk o różnym tygodniowym
wymiarze,
Y1, Y2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela lub w uchwale Rady Gminy Kołbaskowo.
3. Jeżeli w wyniku obliczenia pensum wyrażone będzie w ułamku dziesiętnym, zaokrągla się je w ten sposób, że wielkości do 0,50 pomija się a co najmniej 0,50 zaokrągla się do pełnej godziny.
4. Pensum ustalone zgodnie z ust.2 stanowi podstawę do ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych oraz
wynagrodzenia za te godziny. Pensum to stanowi także podstawę do naliczenia wynagrodzenia za godziny
doraźnych zastępstw.
5. Dla każdego nauczyciela pensum ustala się indywidualnie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.
§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/73/2011 Rady Gminy w Kołbaskowie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Kołbaskowo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Szczuplak

