
RADA GMINY
RFDT NO UCHWALA NR XVII1/159/2013

RADY GM1NY HEDLNO

zdnia20 maja2013 r.

w sprawie: l)okreslenia zasad rozliczania tygodniowcgo obowia_zkowego wymiaru godzin zajex nauczycieli
realizuja_cych w ramach stosunku pracy obowisjzki okreslone dla stanowisk o roznym tygodniowym

wymiarze godzin.
2)okreslenia tygodniowego obowia_zkowcgo wymiaru godzin dla nauczycieli pedagogow, logopcdow

i psycliologow szkolnych
3)szczegotowych zasad udzielania rozmiarti znizek nauczycielom, ktorym powicrzono stanowiska

kierownicze w szkotach oraz szczegofowych zasad z\valniania od obowiajzku realizacji tygodniowego
obowifjzkowego wymiaru godzin zaje.c dydaktycznych, wychowawczych i opiekuriczych.

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt. 15 ustavvy z d n i a 8 ma re a 1990r . o samorza_dzie gminnym (tekst jednoli ty
Dz. U. z 2 0 0 I r . Nr 142, Poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 ,
N r 2 1 4 , poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz. 1203;
z2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz, 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.
327; Nr 138, poz, 974, Nr 173, poz. 1218; z2008r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.
420 i N r 157, poz. 1241; z 201 Or. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 140, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 20 1 I r N r 21,
poz. 1 13, Nr 1 17, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i N r 217, poz. 1281; z2012r . poz. 567; z2013r.
poz. 153) oraz art. 42 ust. 7, pkt. 3 w zwi^zlai z art. 91 d pkt. 1, ustavvy z dnia 26 stycznia I 982r. Karta Nauczyciela
(tekst jednoli ty Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 121 8. Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr
80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821;
z2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z2009r. Dz. U. Nr 1, poz.I, Nr 52, poz.422, Nr 56, poz. 458, Nr 67,
poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz.1706; z201 Ir . Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206;
z2012r. 908 i 1544) RadaGminy Bedlno ustalaco nastepujc:

§ 1. Okresla sie. zasady rozliczania tygodniowego obowia_zkowego wymiaru godzin zaj?c nauczycieli
realizuja_cych w ramach stosunku pracy obowiazki okreslone dla stanowisk o roznym tygodniowym wymiarze
godzin stanowiapy za-la_cznik Nr 1.

§ 3. Okresla si? szczegolowe zasady udzielania rozmiaru znizek nauczycielom, ktorym powierzono stanowiska
kierownicze w szkotach oraz szczegolowe zasady zwalniania od obowiajzku realizacji tygodniowego
obowia^zkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuiiczych stanowia_ce zafa_cznik Nr 3.

§4. Traci moc Uchwala Nr XX1I1/159/2009 Rady G m i n y Bedlno z d n i a 29 czerwca 2009 r. w sprawie
okreslenia zasad obliczania tygodniowego obowia_zkowego wymiaru godzin zajt^c nauczycieli realizujq.cych
vv ramach stosunku pracy obowiqzki okreslone dla stanowisk o roznym tygodniowym wymiarze godzin oraz
UchwaJa Nr 36/18/2000 Zarzi\du Gminy Bedlno z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie szczegolowych zasad
udzielania znizek nauczycielom, ktorym powierzono stanowiska kierownicze w szkolach oraz szczegolowych
zasad zwalniania od obowiajzku realizacji tygodniowego obowiajzkowego wymiaru godzin zaj^c dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuriczych.

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Bedlno.



§ 6. Uchwa-ia wchodzi w 2ycie po up lywie 14 dni od dnia ogloszenia vv Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Lodzkiego, z mbca^od 1 wrzesnia 2013 roku.

Przewodnicz^cy Rad^f Gmjny

Tarka

uwa co uo



RAD A
BEDLNO Z a l a c z n i k N r 1 doUchwal-y N r X V I l l / 1 59/2013

Rudy Gminy Becllno

z dnia 20 maja2013 r.

w sprawic okreslenia zasad rozliczania tygodniowego obowi^zkowego wymiaru godzin zaj^e nauczycicli
realizujqcycb w rainach stosunku pracy obowi^zki okrcslone dla stanowisk o roznym tygodniowym

wymiar/.e godzin.

§ 1. 1. Tygodniovvy obowiajzkowy wymiar godzin zaj^c dydaktycznych, wychowawczych i opiekuiiczych
nauczycieli realizuja^cyeh w rainach stosunku pracy obowi^zki okrcslone dla stanowisk o roznym tygodniowym
obowia_zkowym wymiarze godzin zatrudnionycb \ szkolach, dla ktorych organcm prowadz£|cym jest Gmina
Bedlno, ustala si§ wg mist^puja^cego wzorn:

XI + X2 + ...Xn

u/ =VV

( XI : Yl) + ( X2 : Y2 ) +... + ( Xn : Yn }

gdzie: VV - oznacza tygodniowy obowia^zkowy wymiar godzin nauczyciela,

X I , X2, . . .Xn - oznacza liczb? godzin zaj?c przydzielonych nauczycielowi \ arkuszu

organizacyjnym szko^y na poszczegolnych stanowiskach,

Yl. Y2, . . .Yn - oznacza tygodniowy obowia/kovvy wymiar godzin zaj^c dla poszczegolnych
stanowisk.

2. Tygodniowy obowia^zkowy wymiar zaj?c nalczy uslalic z zaokrqgleniem do pelnych godzin w ten sposob,
ze czas zaji^c do 0,5 godziny pominaji a co najmniej 0,5 godziny liczyc za pelna.godzin?.

§ 2. Jezeli ilosc godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoiy jest wi^ksza, niz
ustalony dla nauczyciela, zgodnie z Lrescia^ §1, obowiq_zkowy wymiar godzin, nalezy od liczby godzin
przydzielonych nauczycielowi odja,c liczb? godzin ustalony zgodnie z trescia^ §1. Tak ustalona iiczba godzin
stanowi dla nauczyciela prac? w godzinach ponadwymiarowych.

Przewodnic2a^cy.:Rady Gminy



RAJDA GMINY
Z a l a c z n i k N r 2 d o Uchwaly Mr XVII1/159/2013

w sprawie okrcslcnia tygodniowego obowiqzkowcgo wymiaru godzin dla nauczycieli pedagogow, logopedow
i psychologow szkolnych.

§ 1. Nauczycielovvi - pedagogowi szkolnemiL logopedzie i psychologowi szkolnemu zatrudnionemu
w pelnym wymiarze zaj^c ustala si? tygodniowy vvymiar godzin vv wysokosci - 24 godziny.



RABA
Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Nr XV1U/159/2013

Rady Gminy Bedlno

z dnla 20 maja 2013 r.

w sprawie szczegolowych zasad udzielania rozmiaru znizek nauczycielom, ktorym powierzono stanowiska
kierownicze w szkolach oraz szczegolowych zasad zwalniania od obowiqzku realizacji tygodniowego

obowiajzkowego wymiaru goclzin zaj^c dydaktycznych, wychowawczych i opiekuriczych.

§ 1. Nauczycielom, ktorym powierzono stanowiska kierownicze w szkolach, obniza si? tygodniowy
obowiajzkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuiiczych o l lczb? godzin zaj^c okreslona_
w tabell ponizej:

Lp. Stanowisko obnizka godzin
tygodniowegoobowia_zkowego
wymiaru zaj^c dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuriczych

1. dyrektor szko-hy podstawowej do 8 oddzialow 0

powyzej 8 oddzialow 12

dyrektor gimnazjum 6 - 8 oddzialow 13

9 - 1 2 oddziaiow

Przez liczb? oddzialow nalezy
przedszkolnym.

§ 2.Obnizka zaj^c nstaiona zgodnie z § 1 odnosi si^ rowniez do nauczycieii zajmuja^cych stanowiska
kierownicze w zast^pstwie nauczycieii, ktorym powierzono te stanowiska, z tym ze obowia^zuje on tych
nauczycieii od pierwszego dnia miesia^ca nastepuja^cego po miesia^cu, w ktorym zlecono nauczycielowi
zastepstwo,

§ 3.W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoly moze bye zwolniony od obowiazku realizacji
tygodniowego wymiaru godzin, jezeli warunki funkcjonowania szkoly powoduja^ znaczne zwi^kszenie zadaii
dyrektora.

Przewodniczapy Radv'pminy
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