Burmistrz Sokółki działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia
2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 ze zm.) oraz zgodnie z UchwałąNr LIV/429/l0 Rady Miejskiej w Sokółce z
dnia 11 października

201 Or. w sprawie określenia szczegółowego

sposobu

konsultowania aktów prawa miejscowego zaprasza do dnia 21 maja 2012 r. do
konsultacji rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy, następujących projektów uchwał:
a) w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego

obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć nauczycielom,

którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i
zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka
oraz określenia tygodniowego

obowiązkowego

wymiaru czasu pracy

pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych;
b) w sprawie określenia tygodniowego

obowiązkowego

wymiaru godzin

zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone

dla

stanowisk

o różnym

tygodniowym

wymiarze godzin.

W załączeniu:
- formularz konsultacji projektu prawa miejscowego

obowiązkowym

Załącznik
do uchwały Nr LIV /429/1 O
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia II października 20 lOr.

FORMULARZ
konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

Projekt uchwały w sprawie*
Termin zgłaszania opinii do
projektu uchwały*
Nazwa podmiotu
opiniującego
Opinia oraz proponowane
zmiany projektu uchwały * *

Uzasadnienie
proponowanych zmian
:..

..............................................
(miejscowość, data)

. ....................................................................................
imię inazwisko upowunionego przedstawiciela
podmiotu zgłaszającego opinię

** proponowane zmiany należy opisywać wskazując oznaczenie zapisu w projekcie uchwały, który
wymaga zmiany oraz proponowane zmienione brzmienie zapisu lub treść proponowanego nowego
zapisu

UCHWALA NR ..... ./.... /2012
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

w sprawie 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.llll, Nr
223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146. Nr
40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ), w związku z art. 42 ust.7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr
191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1,
poz.
Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z
2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:

1:

§ l. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru:
W

= (xl

+ x2 + ... + xn): [(xl: y1) + (x2: y2) + ... + (xn: yn)] gdzie:

W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela,
xl, x2, xn- oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu
organizacji szkoły,
y1, y2, yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych określony dla danych stanowisk wart. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że mniej niż 0,5
godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za godzinę pełną.
3. Ilorazy xl: y1, x2: y2, xn: yn zawarte w ust. 1 przyjmuje się w zaokrągleniu do części setnych.
§ 2. 1. Różnica
między
tygodniowym
wymiarem
godzin przydzielonych,
a ustalonym
tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych.
2. Godziny ponadwymiarowe
tygodniowego wymiaru godzin.

rozlicza

się

od ustalonego

zgodnie

z§l

obowiązkowego

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2012 r.

UCHWALA NR
.
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru
godzin zajęć nauczycielom,
którym
powierzono
stanowiska
kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Sokółka oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy
pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr
180, poz.llll,
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.
142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d, pkt l
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.
1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz.
1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) Rada Miejska w Sokółce,
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w
przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka
oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów i doradców
zawodowych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/228/05 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia l lutego 2005r. w
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie
wymienionych wart. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stQsunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/229/0S Rady Miejskiej w Sokółce z dnia l lutego 200Sr. w
sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokółka oraz zasad
zwalniania od obowiązkowego wymiaru godzin.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XlII/94/07 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 sierpnia 2007 r. w
sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli szkół nie wymienionych wart. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
wchodzi w życie z dniem l września 2012 r.
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§ l. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska: dyrektora przedszkola, szkoły lub
zespołu szkół obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, określony wart. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela, do wysokości liczby godzin określonych w tabeli:

L.p.

Stanowisko kierownicze

1

Dyrektor przedszkola liczącego:
3 oddziały
4 - 5 oddziałów
6 i więcei oddziałów
Dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu, liczącej:
do 4 oddziałów
5 - 6 oddziałów
7 - 8 oddziałów
- 9 - 16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów

2

3

Wicedyrektor szkoły (zespołu
liczącej:
12 - 16 oddziałów
17 i więcej oddziałów

Tygodniowy wymiar zajęć

12
10
8
12
10
8
6
3

szkół) każdego typu
10
7

§ 2. Dyrektor przedszkola, szkoły lub zespołu szkół może być zwolniony w całości z
obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin określonego w tabeli, tytułem
wykonywania prac zleconych przez organ prowadzący.
§ 3. 1. Zwolnienia z całości obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć
dokonuje Burmistrz Sokółki na wniosek zainteresowanego dyrektora, określając jednocześnie
okres zwolnienia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 dyrektorzy składają razem z projektami arkuszy
organizacji szkół i placówek.
3. W przypadku zwolnienia z całości obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru
godzin, dyrektor szkoły, zespołu szkół lub przedszkola nie może mieć godzin
ponadwymiarowych.
§4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z tabelą odnosi się również do nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te
stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§5. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych
pracowników
pedagogicznych
zatrudnionych
w
przedszkolach, szkołach lub w zespole szkół:
1) pedagog - 30 godz.,
2) psycholog - 30 godz.,
3) logopeda - 30 godz.,
4) doradca zawodowy - 30 godz.;

