UCHWAŁA NR V.72.2011
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli
pełniących stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym wymiarze godzin oraz dla nauczycieli - pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała.
Na podstawie art.42 ust.6, ust.7 pkt.2 i 3 , w związku z art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta
Nauczyciela ( tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 97. poz. 674, zm. Nr 170. poz.1218, Nr 220,poz.1600; z 2007r. Nr
17,poz.95 Nr 80,poz. 542, Nr 102,poz. 689 Nr 158,poz. 1103, Nr 176,poz. 1238, Nr 191, poz.1369, Nr
247,poz.1821; z 2008r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 1, poz.1 i Nr 56,poz. 458, Nr 67,poz.572,
Nr 97, poz.800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219,poz.1706) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:
§ 1. Dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole obniża
się obowiązkowy wymiar godzin zajęć, biorąc pod uwagę wielkość i typ szkoły oraz warunki pracy i ustala się
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych według poniższej
tabeli:

Lp.

1

2

3

4
5

6
7
8
9

Stanowisko – typ szkoły
Dyrektor przedszkola czynnego 5 godz. dziennie,
liczącego:
do 5 oddziałów
Od 6 – 10 oddziałów
11 i więcej oddziałów
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie,
liczącego:
do 5 oddziałów
6 - 10 oddziałów
11 i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły podstawowej/ gimnazjum, liczącej:
do 6 oddziałów
7 – 12 oddziałów
13 i więcej oddziałów
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, liczącegodo
12 oddziałów
powyżej 12 oddziałów
Wicedyrektor szkoły/zespołu , liczącej do 16 oddziałów
od 17 oddziałów powyżej
Kierownik świetlicy z dożywianiem liczącej:
do 80 wychowanków,
81-150 wychowanków
powyżej 150 wychowanków
Nauczyciele- pedagog, logopeda, psycholog
Nauczyciel doradca zawodowy
Nauczyciele prowadzący zajęcia o różnych tygodniowych
wymiarach zajęć

Tygodniowa Liczba godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych

20
15
10

12
10
5
8
6
3
4
3
12
8
18
16
14
20
25
W (średnia) ustalona wg wzoru
zawartego w § 4 niniejszej
uchwały

§ 2. 1. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 przydziela się na dany rok szkolny przy zatwierdzeniu arkusza
organizacji szkoły.
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2. Wymiar godzin ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowisko
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowisko , z tym, że obowiązuje on tych
nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powierzono nauczycielowi
zastępstwo a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić stanowisko.
§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze, w ramach jednego etatu, dla których przewidziana jest różna liczba godzin
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nieprzekraczająca w ramach łącznego wymiaru pełnego etatu ustala
się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
§ 4. 1. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć o których mowa w § 1 wylicza się
według następującego wzoru: W = ( X1. +X2+…..Xn : ( X1 : Y1+ X2:y2+…Xn:Yn) gdzie:
W- oznacza średni tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć,
X1, X2,…Xn – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu
organizacji szkoły/przedszkola,
Y1, Y2…Yn – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych określony dla danych stanowisk w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz uchwale Rady Miejskiej
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze .
2. Ustalony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin według wzoru podanego w ust.1 zaokrągla się do pełnej
godziny w ten sposób, że wymiar mniejszy niż 0,5 godziny pomija się a co najmniej 0,5 godziny i więcej liczy się
za pełną godzinę.
§ 5. Różnica między tygodniowym wymiarem godzin przydzielonych
obowiązkowym wymiarem godzin stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych.

a ustalonym

tygodniowym

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIV/280/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych dla dyrektorów i wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze
w szkole orz logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Biała.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od jej ogłoszenia , z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Robert Roden
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