
Uchwała Nr XXVIII/149/09 

Rady Gminy Czyżew - Osada 

z dnia 4 czerwca 2009 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, zasad przyznawania zwolnień od

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych

w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 

pedagogom i psychologom szkolnym oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć logopedom oraz doradcom zawodowym 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62,

poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80,poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 i
Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art.42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.
1103 i Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1) 

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr V/32/03 Rady Gminy Czyżew Osada z dnia 18 marca 2003r. w sprawie określenia: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym 
funkcje kierownicze, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, tygodniowej liczby godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom i psychologom szkolnym oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć logopedom oraz doradcom 
zawodowym, zmienionej uchwałą Nr XXI/116/04 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 30 listopada 2004r., § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6 1.Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się według wzoru:  

W = (X1+ X2 +.....Xn): [(X1: Y1) + (X2:Y2) +............+ (Xn :Yn)]  

gdzie:  

W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,  

Xn - oznacza liczbę godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji na danym stanowisku w arkuszu organizacji szkoły,  

Yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),  

n = 1, 2, 3........................  

2. Uzyskany wynik ilości godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć należy zaokrąglić do pełnej godziny w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny 
zaokrąglić w dół, a co najmniej 0,5 godziny i więcej zaokrąglić w górę.  

3. Liczbę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin, stanowi różnica pomiędzy sumą godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym szkoły, a wymiarem obowiązkowym wyliczonym 
zgodnie z zasadą określoną w ust. 1.”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyżew-Osada.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy  
 
 
 

Jerzy Sienicki 
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