
UCHWAŁA NR LVII/526/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 1 lipca 2022 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach 
i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 1005,1079), art. 42 ust. 7 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, poz. 1116) po uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi, Rada Miejska w Głogówku uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady: 

1) udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głogówek 

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

§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono funkcję dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko  
kierownicze w szkołach, przedszkolach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym prowadzonych 
przez Gminę Głogówek, obniża się  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, w zależności od wielkości i typu placówek oraz warunków pracy do 
obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć jak poniżej: 

L.p. Funkcja Obowiązujący 
tygodniowy wymiar 

zajęć 
1 Dyrektor przedszkola liczącego: 

- do 3 oddziałów 
- 4 oddziały 
- powyżej 4 oddziałów 

 
12 
8 
6 

2 Dyrektor szkoły liczącej: 
- do 70 uczniów 
- od 71 do 141 uczniów 
- od 141  do 210 uczniów 
- powyżej 200 uczniów 

 
12 
8 
5 
3 

3 Wicedyrektor szkoły 12 
4 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 5 
5 Kierownik świetlicy z dożywianiem liczącej powyżej 120 

wychowanków 
15 

6 Kierownik internatu  12 

2.  Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć, ustalony zgodnie z ust. 1 stosuje się odpowiednio do 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, w zastępstwie nauczyciela, którym powierzono te 
stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo. 

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym 
wymiarze czasu pracy według następujących norm: 

a) pedagog w wymiarze 22 godzin; 

b) pedagog specjalny w wymiarze 22 godzin; 

c) logopeda w wymiarze 22 godzin; 
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d) psycholog w wymiarze 22 godzin; 

e) doradca zawodowy w wymiarze 22 godzin; 

f) terapeuta pedagogiczny w wymiarze 22 godzin; 

g) nauczyciel w oddziałach łączonych dzieci 5 i 6 letnich w wymiarze 22 godzin. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 5. Traci moc  Uchwała Nr IX/107/2019  z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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