
UCHWAŁA NR XXIII/227/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 22 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 
zasad udzielania i rozmiarów  zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 

tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 
z dnia  26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia 
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów  zniżek dla nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, którym powierzono zatwierdzone w arkuszu 
organizacyjnym oświatowej jednostki organizacyjnej stanowisko dyrektora albo wicedyrektora zespołu szkół, 
szkoły podstawowej lub przedszkola, prowadzonych przez Gminę Wołczyn, lub też inne stanowisko 
kierownicze w wymienionych jednostkach, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniam i lub wychowankami, określa się 
według tabeli nr 1. 

᠆ Tabela nr 1 

Lp Stanowisko kierownicze  
Tygodniowy wymiar 

obowiązkowych zajęć po 
udzieleniu zniżki  

1 1) dyrektor przedszkola, w którym utworzono stanowisko wicedyrektora  
2) dyrektor przedszkola, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora 

7 
5 

2 wicedyrektor przedszkola 12 
3 1) dyrektor zespołu szkół 

2) wicedyrektor zespołu szkół 
2 
5 

4 
dyrektor szkoły podstawowej liczącej: 
1) do 8 oddziałów 
2) od 9 i więcej oddziałów 

 
7 
5 

5 
wicedyrektor szkoły podstawowej liczącej: 
1) do 8 oddziałów 
2) 9 i więcej oddziałów  

 
12 
8 

6 

kierownik świetlicy szkolnej w oświatowej jednostce organizacyjnej: 
1) prowadzącej stołówkę z produkcją posiłków: 
    - poniżej 100 korzystających z dożywiania 
    - 100 i więcej korzystających z dożywiania 

 
 

16 
12 

”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 
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§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2020 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Waldemar Antkowiak 
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