
 

 

UCHWAŁA NR XII/111/12 

RADY GMINY OLSZTYN 

z dnia 22 lutego 2012 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom,  

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zespołach szkół i przedszkolach  

oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych 

w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela 

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 oraz art. 42a ust.1 w związku z art. 91d pkt. 1) ustawy z dnia 26 stycznia 

1982r. - Karta Nauczyciela tj. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),  

Rada Gminy Olsztyn, uchwala co następuje:  

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zespołach szkół i przedszkolu 

prowadzonych przez Gminę Olsztyn, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych do wysokości określonej w poniższej tabeli:  

L.p.  Stanowisko kierownicze  Tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych  

1.  Dyrektor szkoły do 4 oddziałów  14  

2.  Dyrektor szkoły do 7 oddziałów   

 - liczącej do 90 uczniów  10  

 - liczącej od 91 do 130 uczniów  8  

 - liczącej powyżej 130 uczniów  6  

3.  Dyrektor szkoły/zespołu od 8 do 12 oddziałów  5  

4.  Dyrektor szkoły/zespołu powyżej 12 oddziałów  4  

5.  Wicedyrektor szkoły/zespołu  16  

6.  Dyrektor przedszkola   

 - do 6 oddziałów  14  

 - powyżej 6 oddziałów  12  

§ 2. Wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z §1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych 

nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi 

zastępstwo.  

§ 3. Nauczycielom, którym powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrektora szkoły, mogą być 

przydzielone godziny ponadwymiarowe w przypadku, gdy liczba godzin wynikająca z planu przedmiotu 

realizowanego przez tego nauczyciela, przekracza wymiar określony w § 1, a potrzeba przydzielenia tych 

godzin wynika z konieczności zabezpieczenia prawidłowej organizacji pracy szkoły.  

§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela ustala się w następującej wysokości:  
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L.p.  Stanowisko  Obowiązkowy tygodniowy wymiar 

godzin zajęć  

1.  pedagog szkolny  25  

2.  psycholog  25  

3.  logopeda, surdopedagog, tyflopedagog  25  

4.  doradca zawodowy  25  

5.  nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze  25  

6.  nauczyciel prowadzący zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  25  

7.  nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzący zajęcia w grupach 

mieszanych obejmujących dzieci 6-letnie i młodsze  

22  

§ 5. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, jako 

iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych 

tygodniowych wymiarów godzin zajęć. Przy czym wynikowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

zaokrągla się tak, że wartości równe pół godziny lub więcej zaokrągla się do pełnej godziny. Godziny 

przydzielone powyżej tak określonej liczby godzin przypadających na etat są godzinami ponadwymiarowymi.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.  

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XLI/346/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010r. w sprawie 

ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w szkołach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych wynikających z art.42 

ust.3 Karty Nauczyciela.  

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

Województwa Śląskiego i obowiązuje od 1 września 2012 roku.  

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Olsztyn  

 

 

Janusz Konieczny 
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