
Uchwała Nr XXVIII/174/09 

Rady Gminy Łambinowice 

 

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wy-

miaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne 

stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina 

Łambinowice i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla 

których wymiar ten nie został określony ustawą 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 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, Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 

1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, Poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 

974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420), art. 42 ust. 6 i ust 7 pkt 2 i 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Kar-

ta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 zm.: Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 

2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 

1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 1, 

poz. 1, Nr 56, poz. 458), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stano-

wisko kierownicze w szkole lub przedszkolu, której organem prowadzącym jest Gmina Łambino-

wice, w celu realizacji obowiązków wynikających z powierzenia tego stanowiska, obniża się ty-

godniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

wynikający z art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

 

§ 2. Zależnie od wielkości i typu placówki oraz charakteru stanowiska kierowniczego, obniżo-

ny, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli, o których mowa w §1, określa poniższa 

tabela: 

 

Lp. Stanowisko - funkcja Typ i wielkość placówki obniżony, obowiązkowy 

wymiar zajęć  

1. Dyrektor przedszkola 1 i 2-oddziałowe przedszkole  21 

3-oddziałowe przedszkole 15 

4 do 5-oddziałowe 10 

6-oddziałowe i więcej 7 

2.  Dyrektor szkoły (pod-

stawowej, gimnazjum, 

ponadgimnazjalnej) 

 

do 11 oddziałów 

 

7 

12 oddziałów i więcej 6 

3. Wicedyrektor szkoły w każdej jednostce 10 

4. Kierownik świetlicy  

z dożywianiem 

od 25 do 80 wychowanków 17 

od 81 do 120 wychowanków 16 

powyżej 121 wychowanków 15 

 

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-

czych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin na stanowisku: 

pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego i logopedy, na 20 godzin w tygodniu rozliczenio-

wym. 

 

§ 4. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stano-

wisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wy-

miar zajęć ustala się w sposób określony poniższą tabelą. Do obliczeń stosuje się przybliżenia z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 



 

 tygodniowy obowiązkowy  

wymiar zajęć na stanowisku 

Wymiar przyznanych  

godzin danego stanowiska 

Stanowisko I 18 a 

Stanowisko II 26 b 

Stanowisko III 30 c 

Stanowisko IV 20 d 

Część etatu -X  X = a/18 + b/26 + c/30 + d/20 

Ostateczny wymiar godzin -Y  Y = X * 18 

 

§ 5. Ostateczny wymiar godzin- Y obliczony na podstawie § 4 zaokrągla się do pełnych go-

dzin w ten sposób, że czas do 0,49 pomija się a czas od 0,50 godziny liczy się za pełną godzinę. 

 

§ 6. W przypadku zatrudnienia nauczyciela na stanowisku o innym niż wymienione w § 4 ty-

godniowym obowiązkowym wymiarze zajęć, podaną metodę stosuje się analogicznie. 

 

§ 7. W przypadku, gdy ustalona zgodnie z § 4 i § 5 liczba godzin jest większa od 18, otrzy-

mana różnica: Y-18, jest liczbą godzin ponadwymiarowych. 

 

§ 8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w § 7 oblicza się tak jak 

dla nauczyciela zatrudnionego na stanowisku, na którym obowiązuje 18- godz. wymiar zajęć.  

W przypadku, gdy nauczycielowi zatrudnionemu na jednym ze stanowisk określonych w art. 42 

ust. 3 lub ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla tego 

stanowiska, zostaną przydzielone godziny ponadwymiarowe, w czasie których realizowane są 

zadania stanowiska, na którym obowiązuje inny obowiązkowy wymiar godzin, wynagrodzenie za 

te godziny ponadwymiarowe obliczane jest zgodnie z zasadami ustalonymi w aktualnym regula-

minie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodat-

ków wynikających ze stosunku pracy wydanym na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela. 

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego z mocą od 1 września 2009 r.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Gawlik 


