
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek przysługujących nauczycielom zajmującym stanowiska 
kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 punkt 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – 
Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017 roku, nr 1189, ze zm.) w brzmieniu ustalonym 
w art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dziennik Ustaw z 2017 
roku, poz. 2203), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. 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 uczniami lub wychowankami określa się według 
poniższej tabeli, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 2.

Lp Stanowisko kierownicze 

Tygodniowy 
wymiar zajęć 
po udzieleniu 

zniżki 
1 2 3

1

Dyrektor przedszkola liczącego:
1) do 5 oddziałów, jeśli w przedszkolu utworzono stanowisko wicedyrektora
2) 6 i więcej oddziałów, jeśli w przedszkolu utworzono stanowisko wicedyrektora
3) do 5 oddziałów, jeśli w przedszkolu nie utworzono stanowiska wicedyrektora
4) 6 i więcej oddziałów, jeśli w przedszkolu nie utworzono stanowiska wicedyrektora

14
12
10
8

2
Wicedyrektor przedszkola liczącego:
1) do 5 oddziałów
2) 6 i więcej oddziałów

18
16

3

Dyrektor zespołu szkół liczącego łącznie:
1) do 12 oddziałów
2) od 13 do 16 oddziałów
3) 17 i więcej oddziałów
jeśli w zespole utworzono jedno stanowisko wicedyrektora

5
3
2

4

Dyrektor zespołu szkół liczącego łącznie:
1) do 12 oddziałów
2) od 13 do 16 oddziałów
3) 17 i więcej oddziałów
jeśli w zespole utworzono dwa stanowiska wicedyrektora

7
5
4

5

Dyrektor szkoły podstawowej, liczącej:
1) do 5 oddziałów
2) od 6 do 8 oddziałów
3) od 9 do 12 oddziałów
4) od 13 do 16 oddziałów
5) 17 i więcej oddziałów

10
7
5
4
3

6
Wicedyrektor jednostki organizacyjnej wymienionej pod lp. 3 - 5, liczącej 12 i więcej 
oddziałów:
1) w szkole podstawowej 10
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2) w zespole szkół, w którym utworzono jedno stanowisko wicedyrektora
3) w zespole szkół, w którym utworzono dwa stanowiska wicedyrektora

6
10

7

Kierownik świetlicy szkolnej w oświatowej jednostce organizacyjnej:

1) prowadzącej stołówkę z produkcją posiłków:
- poniżej 100 korzystających z dożywiania
- 100 i więcej korzystających z dożywiania

2) która nie prowadzi stołówki albo wydaje posiłki produkowane poza jednostką:
- poniżej 100 korzystających ze świetlicy
- 100 i więcej korzystających ze świetlicy

16
14

18
16

2. Tygodniowy wymiar zajęć określony w kolumnie 3 tabeli, dla nauczycieli realizujących zajęcia w różnym 
wymiarze godzin, którym powierzono stanowiska kierownicze wymienione w ust. 1, ustala się przeliczając go 
proporcjonalnie do rodzajów prowadzonych zajęć na wymiar określony odpowiednio pod lp. 1, lp. 3 lub lp. 6 tabeli 
zamieszczonej w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczyciela przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, nauczyciela szkoły podstawowej albo wychowawcy świetlicy, 
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć poniżej 0,5 godziny pomija się, a 0,5 godziny 
i więcej zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

3. Do liczby oddziałów ujętych w tabeli wlicza się oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły 
podstawowe.

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, z wyłączeniem dyrektora i wicedyrektora 
przedszkola, w przypadku konieczności zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w nie więcej niż 
2 oddziałach można na ich wniosek przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 
2 godzin tygodniowo.

§ 3. Wymiar zajęć obowiązkowych ustalony zgodnie z § 1 dotyczy również nauczycieli pełniących stanowiska 
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych 
nauczycieli od ósmego dnia nieprzerwanego zastępstwa do końca okresu zastępstwa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc :

1) Uchwała nr XI/82/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zasad udzielania 
i rozmiarów zniżek udzielanych dyrektorom i wicedyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Wołczyn;

2) Uchwała nr XXXI/251/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany 
uchwały nr XI/82/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiarów zniżek 
udzielanych dyrektorom i wicedyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie od 
dnia 01 września 2018 roku.
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Uzasadnienie

Projekt uchwały zawiera nowe, korzystniejsze dla pracowników rozwiązania dotyczące części grupy
nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

Propozycje zmian polegających na obniżeniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych dla części stanowisk dyrektorskich wynikają z systematycznego wzrostu
obciążenia obowiązkami administracyjnymi i statystycznymi spowodowanego zmianami przepisów prawnych
obowiązujących w oświacie. Proponowane zmiany poprawią warunki pracy grupy objętej obniżeniem
tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.

Nowe zasady ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pełniących niektóre
stanowiska kierownicze będą obowiązywały od 1 września 2018 roku.
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