
UCHWAŁA  Nr XXI/114/16 

Rady Gminy Strzeleczki  

z dnia 30 maja 2016 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczy-

cielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy 

Strzeleczki 

Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 z 2016 r. poz. 668) Rada Gminy Strzeleczki 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady: 

1) udzielania i rozmiaru wymiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach; 

2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono takiego 

wymiaru w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela; 

3) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach sto-

sunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych dla określonych w § 1 pkt 1-3 

zgodnie z poniższą tabelą. 

 Rodzaj stanowiska Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć (pensum) 

1. Dyrektor  przedszkola 2 godz. 

2. 

Dyrektor szkoły(każdego typu) liczącego: 

do 6 oddziałów 

powyżej 6 oddziałów 

 

6 godz. 

5 godz. 

3. 

Pedagog 

Logopeda 

Psycholog 

Doradca zawodowy 

30 godz. 

30 godz. 

25 godz. 

25 godz. 

4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 

dla nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obo-

wiązkowym wymiarze godzin. 

1) Obliczamy sumę przyznanych godzin. 

2) Obliczamy sumę poszczególnych – wymiarów 

przyznanych godzin z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

3) Liczbę przyznanych godzin (pkt 1) dzielimy 

przez wynik uzyskany w pkt 2. 

Otrzymany wynik zaokrąglamy w ten sposób, że 

poniżej 0,50 pomija się, a od 0,50 zaokrągla się  

w górę do pełnych godzin, co stanowi obowiązko-

wy dla  nauczyciela wymiar zajęć. 

4) Godziny powyżej otrzymanego wyniku (pkt 1-3) 

stanowią godziny ponadwymiarowe. 

§ 3.1. Do nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono sta-

nowiska kierownicze, wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 2 stosuje się odpowiednio. 

2. Ustalony zgodnie z ust. 1 tygodniowy wymiar zajęć obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym zlecono zastępstwo. 
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§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/173/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz ustalania pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych 

(szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Marek Kaliński   
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