
UCHWAŁA NR XXXIII/249/2009 
RADY GMINY POKÓJ 

Z DNIA 25 CZERWCA 2009 r. 
 
 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, 

zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom 
oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa  

i doradcy zawodowego. 
 
 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d                   
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674           
z późn. zm.) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

1. Określa się zasady udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu  
albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom 
oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa i doradcy 
zawodowego. 

2. W zaleŜności od wielkości i typu placówki oraz od warunków pracy nauczycieli 
pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w szkole, 
zespole lub przedszkolu obniŜa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, 
określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela do wymiaru określonego w  tabeli                 
w punktach od 1do 3. 

 
l.p. Stanowisko  Tygodniowy wymiar zajęć 

/w godzinach/  
1. Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej: 

1) do 6 oddziałów  
2) od 7 do 8 oddziałów  
3) od 9 oddziałów    

 
10 
8 
6 

2 Wicedyrektor szkoły (zespołu) 
od 12 oddziałów  
 

10 
 

3 Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin 
dziennie liczącego: 

1) do 5 oddziałów  
2) powyŜej 5 oddziałów   

 
 

10 
8 

 
§ 2 

 
1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w § 1, obowiązuje równieŜ 

nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a takŜe nauczyciela, który 



obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze.   

2. ObniŜony tygodniowy wymiar zajęć obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z 
końcem miesiąca w którym nauczyciel zaprzestał pełnić zastępstwo.  

 
§ 3 

 
1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola lub szkoły moŜe zwrócić się do 

Wójta Gminy Pokój z pisemnym wnioskiem o obniŜenie określonego w § 1 ust. 2 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin lub o zwolnienie z obowiązku realizacji 
tych godzin na okres nie dłuŜszy niŜ rok szkolny, którego ten wniosek dotyczy.  

2. Dyrektor moŜe wystąpić do Wójta z wnioskiem o którym mowa w ust. 1 w szczególności 
gdy warunki funkcjonowania szkoły lub przedszkola spowodowały znaczne zwiększenie 
zadań, 

 
§ 4 

 
Zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć psychologom, logopedom oraz doradcom 
zawodowym prowadzącym zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w 
celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, ustala się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w wysokości określonej w tabeli poniŜej 

 
Stanowisko Tygodniowy wymiar zajęć 

/w godzinach/ 
psycholog, logopeda, doradca zawodowy 20 

 
§ 5 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój 

 
§ 6 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w Ŝycie z dniem 1 września 2009r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


