
UCHWAŁA NR 686/VIII/22 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, 

a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, 
któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 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 2022 r. 
poz. 559, 1005 i 1079) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 lit. b i c oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, zm. z 2022 r. poz. 935 i 1116) Rada Miejska w Namysłowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze, a także 
nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć o liczbę godzin stanowiącą różnicę między 
tygodniowym obowiązującym wymiarem godzin zajęć a wymiarem określonym w tabeli poniżej: 

L p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz 

1. dyrektor przedszkola liczącego: 
-do 3 oddziałów 
-od 4 do 5 oddziałów 
-od 6 oddziałów 

 
10 
6 
3 

2. dyrektor szkoły liczącej: 
-do 6 oddziałów 
-powyżej 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. Zwalnia się od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz: 

1) Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie, 

2) Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Namysłowie, 

3) Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie, 

4) Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej, 

5) Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich. 

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym wymiarze zajęć w przedszkolach, szkołach i zespołach ustala się według następujących norm: 
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L p. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuńczych 

1. pedagog 22 
2. pedagog specjalny 22 
3. psycholog 22 
4. logopeda 22 
5. terapeuta pedagogiczny 22 
6. doradca zawodowy 22 

7. 

nauczyciel przedszkola i innej placówki 
przedszkolnej pracujący z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 
młodsze 

22 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 62/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 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 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 1315), zmieniona uchwałami: 

1) Nr 311/VIII/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 2461); 

2) Nr 433/VIII/21 z dnia 1 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 1759). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2022 r. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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