
Uchwała Nr XXXI/260/2009 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

 

z dnia 31 marca 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrekto-

rom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzo-

nych przez Gminę Lewin Brzeski 

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 

2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Zasady udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierowni-

cze, ustala się jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wy-

chowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze określa się w 

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/167/2000 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 7 listopada 

2000 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom 

pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lewin 

Brzeski. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

        Przewodniczący Rady 

        Mieczysław Adaszyński 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXI/260/2009 

       Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

       z dnia 31 marca 2009 r. 

 

 

Przyjmuje się następujące zasady udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-

dzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono sta-

nowiska kierownicze: 

 

1. Dla dyrektorów przedszkoli obniżkę uzależnia się od: 

- czasu pracy placówki,  

- liczby oddziałów, w tym oddziałów usytuowanych poza siedzibą przedszkola. 

2. Dyrektorowi przedszkola, któremu podlega oddział usytuowany poza siedzibą główną placów-

ki, obniżkę ustala się na poziomie o 1 godzinę niższym od ustalonej w załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały.  

3. Dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów obniżkę uzależnia się od liczby oddziałów 

łącznie z oddziałami przedszkolnymi prowadzonymi w danej szkole. 

4. Dyrektorowi szkoły, która mieści się w więcej niż jednym budynku, obniżkę ustala się na po-

ziomie o 1 godzinę niższym od ustalonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  

5. Obniżkę wicedyrektora danej szkoły podstawowej lub gimnazjalnej ustala się na poziomie o 4 

godziny wyższym od ustalonej dla dyrektora niniejszą uchwałą.  

6. Dla kierowników świetlic szkolnych z dożywianiem obniżkę uzależnia się od łącznej liczby wy-

chowanków świetlicy korzystających z wyżywienia i objętych stałą opieką świetlicy. 

7. Dla dyrektora świetlicy terapeutycznej, zatrudnionego na podstawie przepisów ustawy Karty 

Nauczyciela, obniżkę uzależnia się od liczby wychowanków objętych opieką świetlicy. 

 

 

 

 



 

       Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXI/260/2009 

       Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

       z dnia 31 marca 2009 r. 

 

 

Lp Stanowisko kierownicze Obniżony tygodniowy 

obowiązkowy wymiar go-

dzin zajęć 

1 Dyrektor przedszkola czynnego 5 godz. dziennie,  

liczącego: 

 1 oddział 

 2 oddziały  

 3 i więcej oddziałów 

 

 

18 

16 

14 

2 Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie, liczące-

go: 

 1 oddział 

 2 oddziały 

 3 oddziały 

 4 oddziały 

 5 oddziałów 

 

 

16 

12 

8 

5 

4 

3 Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjalnej liczącej: 

 do 4 oddziałów 

 5 – 7 oddziałów 

 8 – 11 oddziałów 

 12 – 16 oddziałów 

 17 i więcej oddziałów 

 

10 

8 

6 

5 

4 

4 Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem,  

z której korzysta: 

 do 30 wychowanków 

 od 31 do 80 wychowanków 

 od 81 do 120 wychowanków 

 powyżej 120 wychowanków 

 

 

20 

16 

14 

12 

5 Dyrektor świetlicy terapeutycznej zatrudniony na podstawie 

przepisów Karty Nauczyciela, z której tygodniowo korzysta: 

- od 31 do 100 wychowanków 

- od 100 do 150 wychowanków 

- powyżej 150 wychowanków 

 

 

16 

14 

12 

 


