
UCHWAŁA  Nr III/20/18  

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH  

z dnia 17 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole 

prowadzonych przez Gminę Tułowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 967, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, Rada 

Miejska w Tułowicach uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub przedszkola, prowadzonych przez Gminę Tułowice obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w zależności od wielkości i typu przedszkola lub 

szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć w ten sposób, że wymiar godzin zajęć 

pozostałych po obniżeniu określa poniższa tabela: 

 

 

Lp. 

 

Stanowisko 

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

 

1. 

Dyrektor przedszkola liczącego:  

do 5 oddziałów 5 

6 oddziałów i więcej 4 

 

2. 

Dyrektor szkoły liczącej:  

do 15 oddziałów 3 

16 oddziałów i więcej zwolniony 

 

3. 

Wicedyrektor szkoły:  

do 15 oddziałów 6 

16 oddziałów i więcej 5 

§ 2.  

Wymiar godzin ustalony w § 1 dotyczy także nauczycieli zajmujących stanowisko kierownicze w zastępstwie 

nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem 

miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał zajmować stanowisko. 

§ 3.  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagoga, 

psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego określa się w wymiarze 22 godzin. 

§ 4.  

Tracą moc Uchwały: 

1) Nr XLII/262/06 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 września 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania i 

rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i szkolnego doradcy zawodowego; 
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2) Nr VI/30/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/262/06 Rady 

Gminy Tułowice z dnia 28 września 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i szkolnego doradcy zawodowego. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic. 

§ 6.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Frédéric Coppin  
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