
UCHWALA Nr 45N/2019 

RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 12 kwietnia 2019 roku 


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniiek tygodniowego obowhlzkowego wymiaru 
godzin zaj~c nauczycielom, ktorym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia 
tygodniowego obowhlzkowego wymiaru godzin zaj~c nauczycieli niewymienionych 
wart. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego 
obowi~zkowego wymiaru godzin zaj~c nauczycieli, dla ktorych ustalony plan zaj~c jest 
rozny w poszczegolnych okresach roku szkolnego w jednostkach oswiatowych dla 
ktorych organem prowadz~cym jest Gmina Nowe Miasto. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz~dzie 

gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 z pain. zm.), art. 42 ust. 6 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 r. poz. 967 z pam. zm.) 
Rada Gminy uchwala, co nastypuje: 

§1 
1. 	 Nauczycielom, ktorym powierzono stanowisko kierownicze w szkolach, obniza siy 

tygodniowy obowi~zkowy wymiar godzin zajyc okreslony w art. 42 ust. 3 zgodnie 
z art. 42 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela 0 liczby godzin okreslon~ w tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze 
Tygodniowy wymiar 
obniiki godzin zaj~c 

1. Dyrektor Przedszkola Iicz~cego: 

do 4 oddzialow -17 

2. Dyrektor szkoly (zespolu szkol) w szkole Iicz~cej: 

do 15 oddzialow -13 

3. Wicedyrektor szkoly (zespolu szkol) w szkole Iicz~cej: 

do 15 oddzialow -8 

powyzej 15 oddzialow -12 

2. 	 Zwalnia siy dyrektora szkoly (zespolu szkol) w szkole licz~cej powyzej 15 oddzialow 
oraz dyrektora przedszkola licz~cego 5 oddzialow i wiycej od obowi~zku realizacji zajyc, 
o ktorych mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

3. 	 Zwalnia siy dyrektora szkoly (zespolu szkol) oraz dyrektora przedszkola niebyd~cego 
nauczycielem od obowi~zku realizacji zajyc, 0 ktorych mowa w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela. 



4. 	 Obnizki tygodniowego obowi'lzkowego wymiaru godzin zajt(c okreslone w ust. 1 lub 2, 

stosuje sit( odpowiednio: 

1) od pierwszego dnia objt(cia stanowiska - w stosunku do dyrektora i wicedyrektora, 

2) od pierwszego dnia miesi'lca nastt(puj'lcego po miesi'lcu, w kt6rym nauczycielowi 

powierzono pelnienie obowi'lzk6w kierowniczych w zastt(pstwie i przestaje stosowac 

z koncem miesi'lca, w kt6rym nauczyciel przestal pelnic te obowi'lzki. 

§2 
Tygodniowy obowi£lZkowy wymlar godzin zajt(c dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekunczych, prowadzonych bezposrednio z uczniami lub wychowankami alba na ich rzecz 

przez nauczycieli niewymienionych wart. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, ustala sit( 

wedlug nastt(puj'lcych norm: 

Lp. Stanowisko Obowhlzkowy tygodniowy wymiar godzin zaj~c 

1. pedagog 22 

2. psycholog 22 

3. logopeda 22 

4. doradca zawodowy 22 

5. 

nauczyciel przedszkola 

prowadz'lcy zajt(cia w grupach 

mieszanych, obejmuj'lcych 

dzieci szescioletnie i dzieci 

mlodsze 

24 

§3 
1. 	 Nauczyciel zatrudniony w pelnym wymiarze zajt(c, dla kt6rego plan zajt(c wynikaj'lcy 

z planu nauczania lub organizacji pracy plac6wek w danym okresie roku szkolnego nie 

wyczerpuje obowi'lzuj'lcego tygodniowego wymiaru godzin zajt(c dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekunczych lub przekracza ten wymiar, zobowi£lZany jest w innych 

okresach danego roku szkolnego do zrealizowania takiego wymiaru tygodniowej liczby 

godzin zajt(c (zwit(kszonego lub zmniejszonego), aby sredni tygodniowy wymiar godzin 

zajt(c nauczyciela w ci'lgu calego roku szkolnego odpowiadal tygodniowemu 

obowi'lzkowemu wymiarowi godzin zajt(c, okreslonemu zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy -

Karta Nauczyciela lub z §2 niniejszej uchwaly. 
2. 	 Praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczania tygodniowego obowi'lzkowego 

wymiaru godzin zajt(c dydaktycznych okreslonymi w ust. 1, nie jest prac'l wykonywan'l 

w godzinach ponadwymiarowych. 

3. 	 Dla nauczycieli, kt6rym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono 

liczbt( godzin zajt(c przekraczaj'lc'l tygodniowy obowi'lzkowy wymiar godzin zajt(c 

godzinami ponadwymiarowymi S'l godziny zajt(c realizowane ponad tygodniowy 

obowi'lzkowy wymiar godzin zajt(c okreslony wedlug zasad ustalonych w ust. 1. 



4. 	 Dla nauczycieli zatrudnionych w niepelnym wymiarze zajt(e, realizuj,!cych romy wyn1iar 

godzin zajt(e w poszczegolnych okresach roku szkolnego, w umowie 0 pract( nalezy 
okreslie sredni wymiar godzin zajt(e dla calego okresu zatrudnienia. 

5. 	 Plan zajt(e ustalony wedlug zasad, 0 ktorych mowa w ust. 1, powinien bye okreslony dla 
kazdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny. 

6. 	 W przypadku wprowadzenia w trakcie roku szkolnego zmian w organizacji pracy szkoly, 
okreslona liczba godzin zajt(e nauczycieli ulega korekcie z dniem wprowadzenia zmian. 

§4 
Traci moc Uchwala Nr 94IXIV/2016 Rady Gn1iny Nowe Miasto z dnia 24 marca 2016 roku 
w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowi'!Zkowego wymiaru godzin zajt(e 
nauczycieli, dla ktorych ustalony plan zajt(e jest rozny w poszczegolnych okresach roku 
szkolnego, zasady udzielania i rozmiaru obnizek tygodniowego wymiaru godzin 

nauczycielom, ktorym powierzono stanowisko kierownicze, okreslenia tygodniowego 
obowi,!zkowego wymiaru godzin zajt(e nauczycieli realizuj,!cych w ramach stosunku pracy 
obowi'!Zki okreslone dla stanowisk 0 roznym tygodniowym obowi,!zkowym wymiarze godzin 
i okreslenia tygodniowego obowi'!Zkowego wymiaru godzin zajt(e: pedagoga, pedagoga 
specjalnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego prowadz'!cego zajt(cia zwi'!Zane z 

wyborem kierunku ksztalcenia i zawodu w celu wspomagania uczniow w podejmowaniu 
decyzji edukacyjnych i zawodowych, w jednostkach oswiatowych dla ktorych organem 

prowadz'!cym jest Gmina Nowe Miasto. 

§5 
Wykonanie uchwaly powierza sit( Wojtowi Gminy Nowe Miasto. 

§6 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzt(dowym 

Wojewodztwa Mazowieckiego i obowi,!zuje od dnia 01 wrzesnia 2019 roku. 



UZASADNIENIE 

DO UCHWALY NR 45N/2019 


RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 12 kwietnia 2019 roku 


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Oz. U. 2018 r. poz. 967 z 
poin. zn1.) wart. 42 ust. 7 zobowi'lzuje organ prowadz'lcy jednostki oswiatowe do okreslenia 
w drodze uchwaly: 

1. 	 zasad rozliczania tygodniowego obowi'lzkowego wymiaru godzin zajyc nauczycieli, dla 
ktorych ustalony plan zajyc jest romy w poszczegolnych okresach roku szkolnego; 

2. 	 zasad udzielania i rozmiaru obnizek tygodniowego obowi'lzkowego wymiaru godzin 
zajyc nauczycielom zajmuj'lcym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od 

obowi'}.Zku realizacji tych zajyc; 

3. 	 tygodniowego obowi'}.Zkowego wymiaru godzin zajyc dla nauczycieli realizuj'lcych 
w ramach stosunku pracy obowi'lzki okreslone dla stanowisk 0 roznym tygodniowym 

obowi'lzkowym wymiarze godzin; 
4. 	 tygodniowy obowi'lzkowy wymiar godzin zajyc: pedagoga, pedagoga specjalnego, 

psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz nauczyciela przedszkola prowadz'lcego 

zajycia w grupach mieszanych, obejmuj'lcych dzieci szescioletnie i dzieci mlodsze. 

Uchwala Nr 941XIV/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 24 n1arca 2016 roku w sprawie 

zasady rozliczania tygodniowego obowi'lzkowego wymiaru godzin zajyc nauczycieli, dla 
ktorych ustalony plan zajyc jest rozny w poszczegolnych okresach roku szkolnego, zasady 
udzielania i rozmiaru obnizek tygodniowego wyn1iaru godzin nauczycielom, ktorym 

powierzono stanowisko kierownicze, okreslenia tygodniowego obowi'}.Zkowego wymiaru 

godzin zajyc nauczycieli realizuj'lcych w ramach stosunku pracy obowi'}.Zki okreslone dla 
stanowisk 0 roznym tygodniowym obowi'lzkowym wymiarze godzin i okreslenia 

tygodniowego obowi'lzkowego wymiaru godzin zajyc: pedagoga, pedagoga specjalnego, 

psychologa, logopedy, doradcy zawodowego prowadz'lcego zajycia zwi'lzane z wyborem 

kierunku ksztalcenia i zawodu w celu wspomagania uczniow w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych, w jednostkach oswiatowych dla ktorych organen1 prowadz'lcym 
jest Gmina Nowe Miasto nie zawierala pelnej regulacji okreslonej w pkt 4 uzasadnienia. 

Ookonano rowniez zmian w zakresie okreslonym w pkt 2 uzasadnienia. 

Tresc niniejszej uchwaly odpowiada aktualnej interpretacji przepisow w przedmiotowym 

zakresie. 


