UCHWAŁA NR LXII/803/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3, art. 42a ust.1 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 967 z późn. zm.) oraz art. 76 pkt 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w wymiarze określonym poniżej:
1) pedagog - 22 godziny;
2) psycholog - 22 godziny;
3) logopeda- 22 godziny;
4) terapeuta pedagogiczny - 22 godziny;
5) doradca zawodowy - 18 godzin.
§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Sandomierz, obniża się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
do liczby godzin określonych poniżej:
1) Dyrektor przedszkola:
a) liczącego 4 i więcej oddziałów 3-5 godzin zajęć w tygodniu,
b) liczącego 3 oddziały 8-10 godzin zajęć w tygodniu.
2) Wicedyrektor przedszkola 14-16 godzin zajęć w tygodniu.
3) Dyrektor szkoły podstawowej:
a) liczącej do 11 oddziałów 6-7 godzin zajęć w tygodniu,
b) liczącej od 12 do 20 oddziałów 4-5 godzin zajęć w tygodniu,
c) liczącej 21 oddziałów i więcej 2-3 godziny zajęć w tygodniu.
4) Wicedyrektor szkoły podstawowej:
a) liczącej od 12 do 20 oddziałów 9-10 godzin zajęć w tygodniu,
b) liczącej 21 oddziałów i więcej 7-8 godzin zajęć w tygodniu.
5) Kierownik świetlicy szkolnej 20-22 godzin zajęć w tygodniu.
2. Wymiar zajęć ustalony w ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z zastrzeżeniem, że
obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zlecono nauczycielowi zastępstwo.
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3. Organ prowadzący szkołę może w uzasadnionych przypadkach, jeżeli warunki funkcjonowania
szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego
stanowisko kierownicze, zwolnić go od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć,
o którym mowa w ust. 1 w całości lub w części.
§ 3. Traci moc:
1) uchwała Nr XXIX/265/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i placówkach oświatowo -wychowawczych przowadzonych przez Miasto Sandomierz;
2) uchwała Nr XLVII/614/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących
gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej,
pedagogicznej i logopedycznej oraz prowadzących zajęcia terapeutyczne i inne zajęcia
specjalistyczne w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz;
3) uchwała Nr XLIX/665/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Sandomierz.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza
Piotr Chojnacki
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Uzasadnienie
Art. 76 pkt 22 lit. a i d ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
wprowadza zmiany do art. 42 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Zgodnie
z treścią przytoczonego przepisu od dnia 1 września 2018 r. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty
pedagogicznego, doradcy zawodowego nie może przekraczać 22 godzin. Jednocześnie ustawodawca
na poziomie ustawy określił tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla "nauczycieli
wspomagających" zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w wymiarze 20 godzin tygodniowo, stąd
nie może on być przedmiotem regulacji na poziomie jednostki samorządu terytorialnego.
Obecnie, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli udzielających uczniom
pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz prowadzących zajęcia terapeutyczne
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz wynosi 25 godzin. W związku
z powyższym należało dostosować tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ww. grupy nauczycieli
do obowiązujących od dnia 1 wrzesnia 2018 roku przepisów prawa. Obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin zajęć doradcy zawodowego określono na poziomie 18 godzin tygodniowo.
Ponadto, w niniejszej uchwale zmodyfikowano rozmiar zniżek przyznawanych osobom na
stanowiskach kierowniczych, dostosowując go w większym stopniu do aktualnej sieci szkół
i przedszkoli.
Uchwała została uzgodniona z nauczycielskimi związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkoalch, dla których Gmina Sandomierz
jest organem
prowadzącym.
Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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