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RADY GMII\"Y TARNOW OPOLSKI

z dnia..ł.Q..q{.l8..

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżekw realizacji Ęgodniowego, obowiązkowego wYmiaru

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oruz ustalenia tYgodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuĘ pedagogicznego i doradcy

zawodowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z20l7 r,

poz.l8iszezm,l),art.4żust.łi7pkt2i3ustawyzdniaż6sĘcmia198żr.-KartanauczYciela(tekstjedn-:
Dz. IJ , z 2017 r. poz. 1 1 89 ze zm.2), po uzyskaniu opinii aviązków zawodowych, Rada GminY Tarnów OPolski

uchwala, co następuje:

§ 1. W zależawści od wielkości i typu placówki oraz od warunków pracy, dyrektorowi i wicedyrektorowi,

zatrudnionym w przedszkolu lub szkoie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów OPolski obniża
tabeli

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 uchwaĘ dotycry również naucrycieli zajmującYch stanowiska

kierownicze w zastępstwie nńczycieli, którym powierzono te stanowiska od pierwszego dnia miesiącą

następującego po miesiącu, w którym zlecono im zastępstwo.

5 r. ustata się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęó dydak§cznych, wychowawczych i oPiekuńczYch

irowadzonych bezpośrednio z ucmiami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczYcieli niewYmienionYch w

l Zmiana tękstu jednolitego wymienionej ustarvy została ogłoszona w Dz. U. z20l7 r. poz.2232 i Da U, z20l8 r, Poz, l30
2 Zmiana tekstuJednolitego wymienionej ustal. y została ogłoszona w Dz.|J. z2017 r. poz.60 iDz.W, z20l7 r, Poz,2203

mlar n do wymiaru okreś w l

Lp. §tanowisko Tygodniorvy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

l

Dyrektor przedszkola liczącego :

1 oddział 16

ż oddziaĘ 12

3 i więcej oddziałów 6

ż,

Dyrektor szkoĘ liczącej:

do 8 oddziałów 10

co najmniej 9 oddziałów 4

J.

Wicedyrektor

w szkole |iczącej co najmniej 12 oddziałów 8



art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przezGminę Tarnów Opolski zgodnie
z ponl tabelą:

Lp. stanowisko Tygodniowy obowiązkowv wymiar eodzin zaięć
l pedagog 22

2. psycholog 22

J. logopeda 2ż
4. terapeuta pedago giczny 22

5. doradca zawodowy 22

§ 4. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XXVIVl 6512012 zdniaZ9 grudnia 2012 roku w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęó
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i naucrycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

§ 6. Uchwała wchodzi w Ęcie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województrva
Opolskiego, zmocą obowiązująca od 1 września 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy



uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwĄ jest wynikiem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 27

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z ż0l7 t. poz. 2203). Regulacje

powyższej ustawy obligują na nowo samorząd do ustalenia "wymiaru pensów dla pedagogów,

psycho|ogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z "wyjątkiem

naucrycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zĘm ze wymiar ten nie może

przekaczać2ż godzin.

Ponadto nowelizacja ustawy KaĘ Nauczyciela wprowadziła jednolity wymiar pensum

nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu

współorganizowania ksźałcenia integracyjnego oraz współorganizowania ksźałcenia uczniów

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym -
20 godzin. Obecnie nauczyciele wspomagający realizują pensum w wymiarze 25 godzin.

Ustawowo uregulowany został sposób ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin dla nauczycieli realiĄących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o

różnym tygodniowym wymiarze godzin, co powoduje uchylenie przepisów uchwĄ w dotychczasowym

brzmieniu.


