UCHWAŁA NR 190/XIX/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach, zespołach
szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślesin, oraz określenie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych a wrt. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) po zasięgnięciu opinii w trybie art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 263), uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 146/XVI/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 14 grudnia 2019 roku w sprawie
określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
pełniących funkcje kierownicze w szkołach, zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina
Ślesin, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r.,
poz. 11007) zmienionej uchwałą Nr 168/XVIII/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 146/XVI/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 14 grudnia 2019 roku
dotyczącej określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach, zespołach szkół dla których organem prowadzącym
jest Gmina Ślesin, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. Woj.
Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 1706):
1) § 1. otrzymuje brzmienie: „Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w: szkołach
podstawowych, zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślesin obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r
— Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 r. poz. 2215) w następujący sposób:
Tygodniowa liczba
godzin, o które
obniżono
obowiązkowy wymiar

LP

Stanowisko kierownicze

1.

Dyrektorzy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, bez względu na liczbę
oddziałów, w których stanowisko wicedyrektora powierzono jednej osobie
Dyrektorzy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, bez względu na liczbę
oddziałów, w których stanowisko wicedyrektora powierzono dwóm lub
trzem osobom
Wicedyrektorzy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, bez względu na liczbę
oddziałów, w których stanowisko to powierzono jednej osobie
Wicedyrektorzy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, bez względu na liczbę
oddziałów, w których stanowisko to powierzono dwóm lub trzem osobom
Dyrektorzy szkół podstawowych przy ilości dzieci w oddziałach
przedszkolnych i klasach I-VIII mniejszej i równej 100 uczniom
Dyrektorzy szkół podstawowych przy ilości dzieci w oddziałach
przedszkolnych i klasach I-VIII powyżej 100 uczniów
Kierownik świetlicy szkolnej

2.
3.
4.
5.
6.
7.

14
12
10
10
12
14
10

2) § 3. otrzymuje brzmienie: „Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela ustala się w następującym wymiarze:
LP.

Stanowisko
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

opiekuńczych
22
22
22
22
22

Pedagog zatrudniony w szkołach
Logopeda zatrudniony w szkołach
Psycholog zatrudniony w szkołach
Doradca zawodowy zatrudniony w szkołach
Terapeuta pedagogiczny zatrudniony w szkołach
Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci
młodsze

25

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od 1 września 2020r.

Przewodniczący Rady
Paweł Bielicki
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 190/XIX/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach,
zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślesin, oraz określenietygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
W myśl art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela organ
prowadzący szkołę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku
realizacji zajęć. Zmiana obniżki obowiązkowego tygodniowego wymiaru godziny dotyczy dyrektorów
szkół, w których nie zatrudniono kadry administracyjnej. Organ prowadzący szkołę określa również
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela.

Zmiana

obowiązkowego

tygodniowego

wymiaru

godzin

zajęć

nauczycieli

szkół

niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w odniesieniu do specjalistów wymienionych w
pozycjach 1-5 tabeli wskazanej w § 3 zmienianej uchwały zwiększono do wartości określonej w art. 42 ust.7
pkt 3 lit. b cytowanej ustawy.
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