PROJEKT

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
z dnia …..............................
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie
w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3, art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017r. poz. 1189 z późn. zm.) oraz art.
147 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203), po
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.
450), po uzyskaniu opinii związków zawodowych, Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:
§ 1. 1. Nauczycielom, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w
placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym, obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela do wymiaru określonego poniżej:
1) Dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie liczącego:
a) 2 oddziały - 20 godzin
b) 3 oddziały i więcej - 18 godzin
2) Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:
a) 2 oddziały - 12 godzin
b) 3 oddziały - 10 godzin
c) 4 - 5 oddziałów - 8 godzin
d) 6 oddziałów i więcej - 6 godzin
3) Dyrektor szkoły podstawowej (zespołu), liczącego:
a) do 4 oddziałów - 10 godzin
b) 5 - 8 oddziałów - 8 godzin
c) 9 - 11 oddziałów - 6 godzin
d) 12 oddziałów i więcej - 4 godziny
4) Wicedyrektor szkoły podstawowej (zespołu), liczącego:
a) 6 - 7 oddziałów - 12 godzin
b) 8 - 11 oddziałów - 10 godzin
c) 12 oddziałów i więcej - 8 godzin
5) Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem:
a) do 30 wychowanków - 20 godzin
b) 31 - 80 wychowanków - 16 godzin
c) 81 - 120 wychowanków - 14 godzin
d) powyżej 120 wychowanków - 12 godzin

2. Ustalony w ust. 1 tygodniowy wymiar obniżki godzin odnosi się również do nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia funkcji
kierowniczych. Obniżony wymiar zajęć realizowany będzie w takich przypadkach od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem
miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to zastępstwo.
§ 2. Wymiar zajęć określony w § 1 przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia funkcji kierowniczych od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem
miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to zastępstwo.
§ 3. 1. Dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela ustala się
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w następującej wysokości:
a) pedagodzy szkolni - 20 godzin tygodniowo,
b) psycholodzy - 20 godzin tygodniowo,
c) logopedzi - 20 godzin tygodniowo,
d) terapeuci pedagogiczni - 20 godzin tygodniowo,
e) doradcy zawodowi - 20 godzin tygodniowo,
f) nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną - 20 godzin tygodniowo,
g) rehabilitant - 20 godzin tygodniowo.
2. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru zajęć przez godzinę ćwiczeń należy rozumieć
jednostkę 45 minutową, a przez godzinę pozostałych zajęć, jednostkę 60 minutową.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 363/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017r. w
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o równym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w
zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym (Dz. Urz.
Woj. Śl. z 2017 roku poz. 2801).
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
od dnia 1 września 2018r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
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