
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, 

szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących 

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) i art. 42 ust. 7 pkt 2 i pkt 3 lit. b, c oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole 
lub zespole, oraz ustala się obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 
6-letnie i dzieci młodsze.

§ 2. 1. W zależności od wielkości i typu placówki oraz od warunków pracy nauczycieli pełniących funkcję 
dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole, obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, do wymiaru 
określonego w poniższej tabeli.

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar  
godzin zajęć 

1

Dyrektor przedszkola, liczącego:
1) do 3 oddziałów
2) od 4 do 5 oddziałów
3) 6 i więcej oddziałów

10
6
3

2
Dyrektor szkoły liczącej:
1) do 6 oddziałów
2) ponad 6 oddziałów

6
3

3 Dyrektor zespołu 3
4 Wicedyrektor przedszkola 10
5 Wicedyrektor szkoły 6
6 Wicedyrektor zespołu 6
7 Kierownik świetlicy szkolnej 12

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w ust. 1, dotyczy również nauczycieli pełniących 
stanowiska kierownicze w zastępstwie za nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje 
z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić zastępstwo.

3. Zwalnia się od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych:

1) dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysłowie;

2) dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie;

3) dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich;

4) dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej;

5) dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie.
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§ 3. Zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć pedagogom, logopedom, psychologom, terapeutom 
pedagogicznym, doradcom zawodowym oraz nauczycielom przedszkola pracującym z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, 
według następujących norm: 

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć

1. Pedagog w przedszkolu, szkole lub zespole 22
2. Logopeda w przedszkolu, szkole lub zespole 22
3. Psycholog w przedszkolu, szkole lub zespole 22
4. Doradca zawodowy w szkole lub zespole 22
5. Terapeuta pedagogiczny w przedszkolu, szkole lub zespole 22

6. Nauczyciel przedszkola pracujący z grupami obejmującymi dzieci 
6-letnie i dzieci młodsze 22

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/164/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r., w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących 
funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 
Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, 
zmieniana uchwałami Rady Miejskiej w Namysłowie:

1) Nr 189/VII/16 z dnia 19 maja 2016 r.;

2) Nr 256/VII/16 z dnia 26 września 2016 r.;

3) Nr 634/VII/17 z dnia 24 lutego 2017 r.;

4) Nr 660/VII/17 z dnia 18 maja 2017 r.;

5) 780/VII/18 z dnia 22 lutego 2018 r.;

6) Nr 825/VII/18 z dnia 14 czerwca 2018 r.;

7) Nr 841/VII/18 z dnia 14 sierpnia 2018 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2019 r.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 42 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dyrektorowi i wicedyrektorowi
szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który
obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub
zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć. Określenie zasad udzielania i rozmiar obniżek, zgodnie z art.42 ust.7
pkt 2, należy do zadań organu prowadzącego. Proponuje się obniżki na dotychczasowym poziomie, jak również
zwolnienie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów wymienionych
w uchwale placówek.

Zgodnie z art. 42 ust.7 pkt 3b Karty Nauczyciela organ prowadzący ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Katalog
ten nie wymienia nauczyciela przedszkola integracyjnego, którego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
określała nasza dotychczasowa uchwała (stąd brak tej grupy nauczycieli w projekcie uchwały). Natomiast ustawa
z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw,
zapisem art. 6 pkt 14 lit. d, obowiązującym od dnia 1 września 2019 r., dodała do powyższego katalogu -
nauczyciela przedszkola pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, t.j. 3, 4 i 5 letnie.

Projektodawca: Burmistrz

JL/GB
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