
UCHWAŁA NR XXXV/279/2017
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Nowe Ostrowy, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 poz. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz.1875) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), po uzyskaniu opinii związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (pensum) dla:

1) pedagoga - 22 godziny;

2) logopedy - 22 godziny;

3) psychologa – 22 godziny;

4) nauczyciela wspomagającego – 26 godzin;

5) doradcy zawodowego – 22 godziny.

§ 2. 1. Nauczycielom realizującym etat łączny, tj. prowadzącym zajęcia o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum według wzoru:

P = ( g1 + g2 + …) : ( g1 : p1 + g2 : p2 + …), gdzie:

P - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w/w nauczycieli;

g1, g2, … - oznacza tygodniową ilość godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi zgodnie z arkuszem 
organizacyjnym szkoły;

p1, p2, … - oznacza pensum określone dla poszczególnych stanowisk.

2. Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnej godziny w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny 
zaokrągla się w dół, a co najmniej 0,5 godziny i więcej zaokrągla się w górę.

3. Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego zgodnie z ust. 1 stanowią godziny 
ponadwymiarowe, zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.

§ 3. Dyrektorom szkół, przedszkola oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze obniża 
się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - 
określonych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej oraz przypadków w jakich 
nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin.

§ 4. Ustala się obniżkę godzin w następującym wymiarze: 
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Typ szkoły Stanowisko Wymiar 
obniżki godzin

Tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, opiekuńczych po obniżce
SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWACH DYREKTOR 15 3
SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWACH W-CE DYREKTOR 15 3
SZKOŁA PODSTAWOWA W IMIELNIE DYREKTOR 12 6
PRZEDSZKOLE W OSTROWACH DYREKTOR 10 15

§ 5. Tracą moc:

1) Uchwała nr XXXIII/231/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin oraz obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, 
przedszkolu i gimnazjum prowadzonych przez gminę;

2) Uchwała Nr XXXV/241/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXIII/231/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz 
obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum 
prowadzonych przez gminę;

3) Uchwała Nr XXXVI/260/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/231/13 
Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz 
obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, przedszkolu 
i gimnazjum, prowadzonych przez gminę oraz zmiany uchwały Nr XXXV/241/13 Rady Gminy Nowe 
Ostrowy w sprawie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy 
i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżek dla osób pełniących funkcje 
kierownicze w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum prowadzonych przez gminę.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński
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Uzasadnienie

Uchwała w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach
prowadzonych przez Gminę Nowe Ostrowy, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela reguluje kwestie, ustawowego obowiązku, który został
wypełniony poprzez przygotowanie niniejszej uchwały. Konieczność jej podjęcia wynika
z wprowadzonej reformy oświaty, w tym min. likwidacji Gimnazjum, utworzenia z mocy prawa
stanowiska Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowach oraz wprowadzenia zajęć doradztwa
zawodowego.

Projekt uchwały zgodnie z wymogami został przedstawiony do zaopiniowania związkom
zawodowym oraz Kuratorowi Oświaty.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

  

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński 
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