
 

 

UCHWAŁA NR XXII/232/2020 

RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w przedszkolach 

i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. 

poz. 713) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 42 ust. 3 i 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. szkole bez bliższego określenia – rozumie się przez to przedszkola, szkoły podstawowe i zespoły szkolno-

przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica; 

2. nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, w rozumieniu ust. 1, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica. 

§ 2. Ustala się zasady: 

1. udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; 

2. określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono 

takiego wymiaru. 

§ 3. 1. 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 - Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć określonych w tabeli: 

L.p. Stanowisko kierownicze - rodzaj jednostki Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego  

wymiaru zajęć 

1. Dyrektor szkoły: 3 godziny 

2. Wicedyrektor szkoły: 5 godzin 

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. 
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§ 4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczycieli 

nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Miasto Oleśnica zgodnie z poniższą tabelą: 

L.p. Stanowisko Tygodniowy wymiar 

godzin zajęć 

1 Pedagog 22 

2 Logopeda 22 

3 Psycholog 22 

4 Terapeuta pedagogiczny 22 

5 Doradca zawodowy 22 

6 Nauczyciel przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących  

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

23 

§ 5. Traci moc uchwała nr VI/56/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Miasto Oleśnica. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy: 

Aleksander Chrzanowski 
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