
UCHWAŁA NR XXXlll/193/18 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli, obniżek godzin dla dyrektorów i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje 

kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym 

wymiarze godzin 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2018r., poz. 994, 1000,1349 i 1432), art. 42 ust.7, pkt. 3 i art. 91d, pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku Karta Nauczyciela (Dz .U. z 2018 r. poz. 967) Rada Gminy Regnów uchwala co następuje: 

§ 1. Określa s ię, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela , zwana dalej 11 ustawą": 

1) Zasady udzielania i rozmiar obn iżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy; 

2) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

a) nauczycieli szkól nie wymienionych w art.42 ust. 3 ustawy, 

b) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy o bowiąz ki określone dla stanowisk 

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

§ 2. Ustala się następujące zasady obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zaję ć 

dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz rozmiar tych obniżek: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar obniżki godzin 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Ciasia 6 
w Regnowie 

2. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im.Wadysława 10 
Ciasia w Regnowie 

§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zaJęc nauczycieli szkół niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy usta la się według następujących norm: 

Lp. Stanowiska Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin 

1. Logopeda 20 

2. Pedagog szkolny 20 

3. Psycholog szkolny 20 
4. Nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną 20 

5. Nauczyciele doradcy zawodowi 18 
6. Nauczyciele wspólorga nizujący proces ks ztalcen ia 20 
7. Nauczyciele specjal i ści prowadzący indywidualne zaięc 1 a 18 

rewa I idacyj no-ko rekcyj ne, rehabilitacyjne , terapeutyczne, 
socjote ra pe utyczn e 

2. Za godzinę pracy nauczyciel i wymienionych w punkcie 1 rozumie się 60 minut, w pozostałyc h 
punktach przez godzinę rozumie się 45 minut. 
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§ 4. 1. Zasady rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin stosuje się zasadę proporcjonalności , która polega na przeliczeniu części etatów 

i ustalenia nowego wymiaru według następującego wzoru: 

W= (x1 + x2 + .... + xn) : [( x1 :yl) + (x2 : y2) + .. . (><n : yn)] 
gdzie : 

- W - oznacza obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela, 

- xl, x2, .... .. x n - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk, przydzieloną nauczycielowi 
w arkuszu organizacji szkoły, 

- yl, y2 , ... . xn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych, określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy oraz 

niniejszej uchwale . 

2. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do godziny w ten sposób , że wielkości 

wynoszące mniej niż 0,50 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby. 

3. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe 

zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy. 

4. Wartość godziny ponadwymiarowej obl icza się według stawki osobistego zaszeregowan ia 

i ustalonego pensum. 

5. Pensum dla tych nauczycie li ustala się indywidualnie dla każdego i na jeden rok szkolny. 

6. Odpowiedzialnym za prawi dłowe ustalenie pensum nauczyciela, o którym mowa wyżej, jest 
dyrektor szkoty, który zatrudnia nauczyciela. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza s i ę Wójtowi Gminy Regnów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życ i e po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego z mocą obowiązująca od 1 wrześn i a 2018 roku. 

Przewodniczący Rady 

$hPt '/(.-
Kazimierz aczyk 
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