UCHWAŁA NR XI/90/2019
RADY GMINY BOGORIA
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, określenia
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę
Bogoria
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze tygodniowy obowiązkowy
wymiar
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych
w wysokości
określonej
w poniższej tabeli:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor zespołu szkół powyżej 15 oddziałów
Wicedyrektor zespołu szkół powyżej 15 oddziałów
Dyrektor zespołu szkół do 15 oddziałów
Dyrektor szkoły podstawowej do 10 oddziałów

Tygodniowy obowiązkowy wymiar
2
5
6
8

2. Do liczby oddziałów od, której zależy obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć wlicza
się oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.
3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w ust. 1 dotyczy również nauczycieli pełniących
obowiązki w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, z tym że
obowiązuje on nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
powierzenie zastępstwa, jeżeli objęcie tych obowiązków nie nastąpiło od dnia pierwszego danego miesiąca.
§ 2. Dla nauczycieli realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, należy
określić średni wymiar godzin w danym roku szkolnym. Godzinami ponadwymiarowymi są godziny
realizowane po wypracowaniu pełnego obowiązującego nauczyciela tygodniowego wymiaru zajęć.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.
§ 4. Tracą moc:
- Uchwała Nr VI/61/2011 Rady Gminy w Bogorii 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 stanowisko 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.
- Uchwała Nr XL/349/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 maja 2018 roku 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 stanowisko
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.
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§ 5. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Stobnicka
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/90/2019
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)
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.
Zmniejszenie pensum, dla nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska uzasadnione jest potrzebami
szkół i placówek. To organ prowadzący określa ile godzin, po uwzględnieniu prowadzenia zajęć
dydaktycznych powinien dyrektor poświęcić funkcji kierowniczej.
Od 1 września 2019 r. w naszej gminie będzie funkcjonował Zespół Placówek Oświatowych w którego
skład wchodzą Publiczne Przedszkole w Bogorii z oddziałami, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii,
Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Branżowa łącznie będzie to ok. 35 oddziałów.
Podjęcie powyższej uchwały ma na celu uporządkowanie i dostosowanie naszych zapisów do stanu
obecnego.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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