
 

 

UCHWAŁA NR VI.38.2019 

RADY GMINY CHRZĄSTOWICE 

z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506) i art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 967) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych 

obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze określa się następujący tygodniowy 

obowiązkowy wymiar zajęć, uwzględniając wielkość i typ jednostki oświatowej oraz warunki pracy: 

1) dyrektor Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Suchym Borze 

czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego do 4 oddziałów - 10 godzin; 

2) dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach, liczącej 8 oddziałów szkoły podstawowej - 7 godzin; 

3) dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu, liczącej 8 oddziałów szkoły 

podstawowej, 1 oddział przedszkolny i 1 oddział punktu przedszkolnego - 8 godzin; 

4) dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu, liczącej 8 oddziałów 

szkoły podstawowej i od 2 do 3 oddziałów przedszkolnych - 7 godzin; 

5) dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Dębskiej Kuźni, liczącego 8 oddziałów szkoły 

podstawowej i 2 oddziały przedszkolne - 5 godzin; 

6) kierownik publicznego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Dębskiej Kuźni- 20 godzin; 

7) kierownik Oddziału Zamiejscowego w Suchym Borze - 20 godzin. 

§ 3.1. Wymiar zajęć ustalony w § 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 

w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. 

2. Wymiar zajęć obowiązuje od dnia pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono 

nauczycielowi zastępstwo. 

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach mogą być 

przydzielone godziny ponadwymiarowe zgodnie z zapisami art. 42 ust. 6 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela. 
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§ 5.1. Wójt Gminy Chrząstowice w ramach posiadanych środków finansowych może w przypadkach 

zwiększenia zadań jednostki oświatowej, na wniosek nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 

kierownicze obniżyć wymiar godzin określony § 2 lub zwolnić od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru 

zajęć. 

2. Obniżka godzin lub zwolnienie może być przyznane na czas określony, nie dłużej niż do końca zajęć 

dydaktycznych w danym roku szkolnym. 

§ 6. Tracą moc uchwały: 

1) nr VII.48.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania i rozmiaru 

zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice; 

2) nr XIII.105.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy 

 

Krzysztof Warzecha 
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