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UCHWALA NR XXIX/227 /2017 

RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY 

z dnia 21 czerwca 2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/157 /20 16 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy 
z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin 
dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, 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 godzin zajęć dla nauczycieli 
niewymienionych wart. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

Na podstawie art. 42 ust. 6, ust. 7 pkt. 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt l ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z 2015 r. poz. 357, poz. 
1268, poz. 1418, z 2016 r. poz. 668) oraz art.l8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy i Miasta w Drzewicy 
uchwala, co następuje: 

§ l. W Uchwale Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28 czerwca 
20 16 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze, 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 godzin zajęć dla nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela wprowadza się następujące 
zmiany: 

Lp. 

l. 

2. 

3. 

l) § 4 otrzymuje brzmienie: 

l. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych określony w art. 42, ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela o liczbę godzin zajęć określoną w poniższej tabeli: 

Stanowiska kierownicze Tygodniowy rozmiar 
obniżki godzin zajęć 

dydaktycznych 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Drzewicy 

16 

V -ce Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Drzewicy 
12 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Drzewicy 15 



V -ce Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich 
4. Olimpijczyków w Drzewicy 27 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w 
5. Radzieach Dużych 16 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w 
6. Dornasznie 14 

7. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzikowicach 

13 

8. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzustowcu 

13 

9. 
Kierownik Szkoły Filialnej w Krzezonowie Szkoły 

3 
Podstawowej w Brzustowcu 

10. 
Kierownik Szkoły Filialnej w Jelni Szkoły Podstawowej 

3 
w Brzustowcu 

11. 
Kierownik świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. lO 
Polskich Olimpijczyków w Drzewicy 

2. Ustalony w ustępie l. tygodniowy wymiar obniżki godzin odnosi się również do 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli 
powołanych do pełnienia funkcji kierowniczych. Obniżony wymiar zajęć realizowany 
będzie w takich przypadkach od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym 
nauczyciel rozpoczął pełnienie stanowiska. 

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

l. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych 
w pełnym wymiarze zajęć dla: 

( 

l) pedagogów szkolnych - 20 godzin; 
2) logopedów, neurologopedów- 24 godziny; ( 
3) psychologów- 24 godziny; 
4) rehabilitantów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, nauczycieli 

prowadzących zajęcia z integracji sensorycznej- 24 godziny; 
5) nauczycieli wspomagających - 30 godzin; 
6) doradców zawodowych- 24 godziny. 

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 
28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, 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 godzin zajęć dla nauczycieli 
niewymienionych wart. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela pozostają bez zmian. 



( 

( 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia O l września 2017 r. 

Przewo ic ący 
Rady Gminy i a a w Drzewicy 
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