
Projekt

z dnia  18 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr XXXVIII-275-2014
Rady Gminy Popielów

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dyrektora i wicedyrektora szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popielów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 
poz. 594, zm. poz. 645.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191) Rada Gminy Popielów uchwala się co następuje:

§ 1. 

Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora 
i wicedyrektora szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popielów.

§ 2. 

W zależności od wielkości i typu szkoły lub przedszkola oraz warunków pracy nauczycieli pełniących funkcję 
dyrektora lub wicedyrektora, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony 
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, do wymiaru określonego w poniższej tabeli:

 Lp.  Stanowisko  Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć

1 Dyrektor przedszkola liczącego:
1 oddział
2 oddziały
3 oddziały
4 i więcej oddziałów

12
10
7
5

2 Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum liczącego:
do 6 oddziałów
7 – 8 oddziałów
9 – 12 oddziałów
13 i więcej oddziałów

9
7
4
3

3 Wicedyrektor 12

§ 3. 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w § 2 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.
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§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XXXV/291/2006 Rady Gminy w Popielowie z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Popielów (Dz. Urz. Woj. Op. z 2006r. Nr 55 poz. 1721).

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014r.

 

 Wójt Gminy

Dionizy Duszyński
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Liczba oddziałów wymiar godz. przed zmianą wymiar godz. po zmianie
1 oddział 20 12
2 oddziały 18 10
3 oddziały 12 7
4 oddziały i więcej 10 5

przed zmianą proponowana zmiana
do 6 oddziałów / 10 godz. do 6 oddziałów / 9 godz.
7-8 oddziałów / 8 godz. 7-8 oddziałów / 7 godz.
9-16 oddziałów / 5 godz. 9-12 oddziałów / 4 godz.
17 i więcej oddziałów / 3 godz. 13 i więcej oddziałów / 3 godz.

przed zmianą proponowana zmiana
12-16 oddziałów / 16 godz.

ogółem dla wszystkich 12 godzin17 i więcej oddziałów / 14 godz.

UZASADNIENIE

W związku ze wzrastającą liczbą zadań realizowanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli zachodzi
konieczność podjęcia niniejszej uchwały,
w szczególności wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez dyrektorów przedszkoli.

Dyrektorzy przedszkoli nie zatrudniają sekretarek i muszą samodzielnie wykonywać prace administracyjno –
biurowe, co przy wzrastającej ilości obowiązków i zmieniających się często przepisach prawnych jest trudne.

Proponowane zmiany przedstawiają się następująco:

Dyrektora przedszkola:

Dyrektor szkoły:

Wicedyrektor:

Id: 52189051-A15D-4DFF-816E-32FCCD540B0F. Projekt Strona 1




