
Uchwała Nr XXXV/349/09 

Rady Miejskiej w Ozimku 

 

z dnia 29 czerwca 2009 r. 

 

 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi, oraz nauczycielowi, pełniącemu inne sta-

nowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w za-

stępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, oraz w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 

pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane 

z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na postawie art. 22  

ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty 

 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. 

zm.), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Ustala się następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

1) dyrektora i nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, uwzględniający 

rozmiar obniżek godzin w tym wymiarze; 

2) pedagoga, psychologa, logopedy [i innego specjalisty tych kierunków]* oraz doradcy za-

wodowego, prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunków kształcenia i zawodu w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa  

w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty: 

 

Lp Stanowisko  Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar godzin zajęć  

1 Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie 

liczącego: 

- 2 oddziały 

- 3 oddziały 

- 4 i więcej oddziałów 

 

 

12 

10 

8 

2 Dyrektor szkoły podstawowej i zespołu szkół liczących: 

- do 8 oddziałów 

- od 9 do 16 oddziałów 

- 17 i więcej oddziałów 

 

8 

5 

3 

3 Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem, z której ko-

rzysta 

- do 30 wychowanków 

- od 31 do 80 wychowanków 

- od 81 do 120 wychowanków 

- powyżej 120 wychowanków 

 

 

20 

18 

16 

14 

4 Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy  20 

 

2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć wicedyrektora ustala się o 4 godziny wyż-

szy niż ustalony w ust. 1 dla dyrektora w tym samym przedszkolu, szkole lub zespole szkół. 

3. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dla dyrektora ustalony w ust. 1 przysługuje 

również osobom, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w okresie nieobecności dyrektora 

począwszy od pierwszego poniedziałku następującego po 30 dniach nieobecności dyrektora. 

4. Przez zajęcia, o których mowa w ust. 1 lp. 1 i 2, oraz ust. 2 i 3, należy rozumieć wszystkie 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, niezależnie od tego, że realizowane obowiązki 



zostały określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

5. Przez zajęcia, o których mowa w ust. 1 lp. 4, należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidu-

alne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych, 

a godzina tych zajęć trwa 60 minut.  

 

§ 2.1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela (TOWGZ), z wyjątkiem 

nauczyciela pełniącego stanowisko kierownicze w szkole, realizującego w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

ustala się według poniższego wzoru: 

 

 tygodniowa liczba realizowanych zajęć  

TOWGZ = ------------------------------------------------------------------------------------------  

 suma ilorazów liczby zajęć w danym wymiarze i danego wymiaru 

 

2. Wynik działania, o którym mowa w ust. 1, zaokrągla się do pełnej godzin w ten sposób, że 

wymiar zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny i więcej – liczy się za pełna 

godzinę. 

3. Godziny zajęć realizowane przez nauczyciela powyżej ustalonego w sposób, o którym mo-

wa w ust. 1 i 2, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć stanowią godziny ponad-

wymiarowe. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.  

 

§ 4. Tracą moc uchwały Nr XXVI/164/2000 z dnia 18 września 2000 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozmiarów zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opie-

kuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne 

stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ozimek oraz  

Nr XXVI/165/2000 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 września 2000 r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obowiązkowego wy-

miaru godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia o róż-

nym wymiarze godzin.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 ni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Joachim Wiesbach 

 

 

*/ Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr NK.III–AP–0911–1-74/09 z dnia 

20 lipca 2009 r. 


