
UCHWAŁA NR VIII/38/19
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych 

nauczycieli

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3,  w związku z art. 91d pkt 1, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

1) dyrektora i nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, uwzględniający rozmiar obniżek 
godzin w tym wymiarze;

2) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem 
nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych:

Lp Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar 
godzin zajęć

1 Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie 
liczącego:
1)  2 oddziały
2)  3 oddziały
3)  4 i więcej oddziałów

12
10
8

2 Dyrektor szkoły podstawowej i zespołu szkół liczących:
1)  do 8 oddziałów
2)  od 9 do 16 oddziałów
3)  17 i więcej oddziałów

8
5
3

3 Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem, z której 
korzysta
1)  do 30 wychowanków
2)  od 31 do 80 wychowanków
3)  od 81 do 120 wychowanków
4)  powyżej 120 wychowanków

20
18
16
14

4 Pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny,
doradca zawodowy 22

2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć wicedyrektora ustala się o 4 godziny wyższy niż 
ustalony w ust. 1 dla dyrektora w tym samym przedszkolu, szkole lub zespole szkół.

3. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dla dyrektora ustalony w ust. 1 przysługuje również 
osobom, o których mowa w art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w okresie 
nieobecności dyrektora począwszy od pierwszego poniedziałku następującego po 30 dniach nieobecności 
dyrektora.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/154/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie  
określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2016 r. poz. 1464 i z 2018 r. poz. 1926).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2019 r.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur
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