UCHWAŁA NR …..
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia ……………..
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla
osób pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm. poz. 1309, 1571,1696)) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z
art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 967 ze zm. poz. 2245, z 2019 r. poz. 730, 1287) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli specjalistów w
wysokości:
1/ pedagog - 22 godziny
2/ psycholog - 22 godziny
3/ logopeda - 22 godziny
4/ doradca zawodowy – 18 godzin
§ 2. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony tj. prowadzącym zajęcia o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum
proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego zgodnie z ust. 1 stanowią godziny
ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.
3. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin ustala dyrektor szkoły.
4. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o
różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części
etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy
czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny
pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania
danego nauczyciela.

§ 3. Dla nauczycieli świadczących pracę w oddziałach przedszkolnych w grupach
mieszanych obejmujących zarówno dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego i dzieci innych grup wiekowych ustala się 25 godzinne pensum.
§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się
tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych określony w
art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela do liczby godzin określonych w tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

1.

Dyrektor przedszkola liczącego

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć

a/ 2 oddziały

12 godzin

b/ 3 oddziały i więcej

4 godziny

2.

wicedyrektor przedszkola

12 godzin

3.

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:
a/ 9-16 oddziałów

5 godzin

c/ 17 oddziałów i więcej

3 godzin

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lipna do stosowania w szczególnie uzasadnionych
wypadkach zwolnień nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w
przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miasta Lipna od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami.
§ 6.Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 4 odnosi się również do nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska i
obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono
nauczycielowi zastępstwo.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XLIV/319/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 maja 2018
roku w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna oraz dyrektorom
przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta
Lipna.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

