UCHWAŁA NR XXXI/207/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych zatrudnionych w przedszkolu lub w publicznych szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, poz. 1000) oraz art. 42 ust. 6, ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dyrektorowi i Wicedyrektorowi przedszkola lub publicznych szkołach prowadzonych przez Miasto
i Gminę Piotrków Kujawski, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w zależności od wielkości i typu szkoły
oraz warunków pracy, o liczbę godzin zajęć stanowiących różnicę pomiędzy obowiązującym nauczyciela
tygodniowym wymiarze zajęć, a wymiarem określonym w poniższej tabeli:
L.p.
1.
2.
3.

4.

Stanowisko

Tygodniowy wymiar
godzin

Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie, liczącego:
1) do 5 oddziałów
2) 6 i więcej oddziałów
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:
1) do 5 oddziałów
2) 6 i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły podstawowej, liczącej:
1) do 9 oddziałów - mała szkoła
2) do 9 oddziałów
3) od 10 do 24 oddziałów
4) 25 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły podstawowej liczącej:
1) od 12 do 24 oddziałów
2) 25 i więcej oddziałów

12
10
8
5
10
8
5
3
8
6

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 ma zastosowanie również do nauczyciela, który obowiązki
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.
§ 3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczycieli nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć
według następujących norm:
L .p.
1.

Stanowisko
Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni,
doradcy
zawodowi
zatrudnieni
w przedszkolu
lub
w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski

Obowiązkowy tygodniowy wymiar
godzin
20

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/139/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 czerwca
2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom,
którym
powierzono
stanowiska
kierownicze,
nauczycieli
niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Województwa KujawskoPomorskiego Nr 83, poz. 1468).
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Piotrkowie
Kujawskim
Joanna Halina Karmowska
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