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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. 
Dz. U z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/61/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od 
obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a także 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 pkt 1. otrzymuje brzmienie: „Dyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze 
w szkołach, zespołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bogoria, a także nauczycielom pełniącym 
obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych określony 
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i określa się ten wymiar następująco:

Stanowisko Tygodniowy wymiar czasu pracy 
w godzinach

Dyrektor przedszkola 8
Dyrektor szkoły podstawowej, zespołu:
- do 10 oddziałów
- od 11 do 15 oddziałów
- powyżej 15 oddziałów

8
5
3

Dyrektor liceum ogólnokształcącego 8
Wicedyrektor szkoły:
- do 15 oddziałów
- powyżej 15 oddziałów

10
7

Kierownik świetlicy szkolnej 16

2. Skreśla się § 3 uchwały.

§ 2. Pozostała treść Uchwały Nr VI/61/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 11 maja 2011 roku pozostaje bez 
zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria i dyrektorom szkół.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr ........

Rady Gminy Bogoria

z dnia 15 maja 2018 r.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.)
w art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 zobowiązuje organ prowadzący szkołę do określenia w drodze uchwały zasad
udzielania i rozmiaru obniżek wymiaru godzin dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącemu
inne stanowisko kierownicze w szkole, placówce oświatowej.

Zmniejszenie pensum, dla nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska uzasadniona jest potrzebami
szkół i placówek. To organ prowadzący określa ile godzin, po uwzględnieniu prowadzenia zajęć
dydaktycznych, dyrektor powinien poświęcać funkcji kierowniczej.

Podjęcie powyższej uchwały ma na celu uporządkowanie i uaktualnienie zapisów uchwały
z dostosowaniem się do zmieniającego się prawa oświatowego.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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