
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/250/2017 

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 22 marca 2017 r. 

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

nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych  

lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dyrektorom, wicedyrektorom lub innym nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze  

w szkole ustala się następujące zniżki godzin zajęć, których wysokość uzależniona jest od liczby oddziałów lub 

rodzaju pełnionego stanowiska kierowniczego: 

Lp. Stanowisko kierownicze - funkcja 
Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar zajęć 

1. 

Dyrektor szkoły podstawowej ośmioletniej lub zespołu placówek, liczących:  

- do 8 oddziałów włącznie; 6 

- od 9 do 16 oddziałów; 5 

- od 17 oddziałów. 3 

2. 

Wicedyrektor szkoły podstawowej lub zespołu placówek, liczących:  

- do 16 oddziałów; 9 

- od 17 oddziałów. 7 

3. Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 6 

4. 

Dyrektor przedszkola, liczącego:  

- 2 oddziały; 8 

- 3 oddziały; 6 

- 4 i więcej oddziałów. 4 

§ 2.1. W uzasadnionych przypadkach można zmniejszyć wymiar godzin lub zwolnić dyrektora szkoły  

lub dyrektora zespołu placówek oświatowych albo wicedyrektora szkoły od obowiązku realizowania tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć, określonych w § 1, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, którego wniosek 

dotyczy. 

2. Zwolnienie lub zmniejszenie wymiaru godzin zajęć, o których mowa w ust. 1, następuje na pisemny, 

zawierający uzasadnienie, wniosek osoby ubiegającej się o takie zwolnienie lub zmniejszenie, skierowany: 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 60. 
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1) do Burmistrza Strzelec Opolskich w przypadku ubiegania się o zwolnienie lub zmniejszenie wymiaru 

godzin przez dyrektora szkoły lub zespołu placówek oświatowych; 

2) do dyrektora szkoły w przypadku ubiegania się o zwolnienie lub zmniejszenie wymiaru godzin przez 

wicedyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły lub zespołu placówek oświatowych oraz wicedyrektor, posiadający zwolnienie od obowiązku 

realizowania tygodniowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1, nie może realizować godzin 

ponadwymiarowych w okresie tego zwolnienia. 

§ 3. Ustala się na 22 godziny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, nauczycieli 

rehabilitantów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w gminnych jednostkach 

oświatowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie. 

§ 4. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. traci moc uchwała nr XX/166/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  

z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w 

szkole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy 

zawodowego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.   

  

 Przewodnicząca  

Rady Miejskiej 

 

Gabriela Puzik 
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