Elektronicznie podpisany przez:
Wojciech Józef Szymański
dnia 21 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR LIV/470/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze
zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz.1189 ze zm.), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, ustala się w następującej wysokości:

Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy
tygodniowy
wymiar godzin

1.

Pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny.

20

2.

Doradca zawodowy.

20

3.
4.
5.

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne (korekcyjnokompensacyjne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze
terapeutycznym).
Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzący zajęcia
w grupach mieszanych, w których liczba dzieci sześcioletnich jest
równa lub większa niż liczba dzieci innych grup wiekowych.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzący zajęcia
w grupach mieszanych, w których liczba dzieci sześcioletnich jest
mniejsza niż liczba dzieci innych grup wiekowych.

20
22
25

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, do wymiaru określonego w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowiska kierownicze

1.

Dyrektor szkoły liczącej:
- do 8 oddziałów
- 9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły liczącej:
- do 8 oddziałów
- 9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie liczącego:
- 3 i więcej oddziałów
Dyrektor przedszkola, w którym utworzono stanowisko wicedyrektora,
czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:
- do 6 oddziałów
- 7 i więcej oddziałów
Dyrektor
przedszkola,
w którym
nie utworzono
stanowiska
wicedyrektora, czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:
- do 6 oddziałów
- 7 i więcej oddziałów
Wicedyrektor przedszkola liczącego:
- 6-7 oddziałów

2.

3.
4.

5.

6.
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Tygodniowy obniżony
obowiązkowy wymiar
godzin zajęć
8
5
3
12
9
7
15
8
6

4
3
12
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7.

- 8 i więcej oddziałów
Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem:
- do 80 wychowanków
- od 81 do 150 wychowanków
- od 151 wychowanków

10
16
14
12

§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie tygodniowej liczby godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Iława (Dz. U. Woj. Warm.- Maz. z dnia 1 czerwca 2011 r., nr 67, poz. 1110).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iława.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
mgr Wojciech Szymański
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