
UCHWAŁA NR XLIX/384/2018
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 10 października 2018 r.

w przedmiocie zmiany uchwały nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 
2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz art. 76 pkt 22 lit. d) ustawy z dnia 
27 października 2017 r. - o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.), po 
uzyskaniu opinii związków zawodowych, Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 roku 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin, dokonuje się zmiany § 1 i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„§ 1. 1. W zależności od wielkości i typu placówki oraz od warunków pracy, z zastrzeżeniem 
ust. 2, dyrektorowi i wicedyrektorowi, zatrudnionym w przedszkolu lub szkole, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin do wymiaru określonego w poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
Dyrektor przedszkola liczącego: 
1 oddział 16

2 oddziały 121. 

3 i więcej oddziałów 6

Dyrektor szkoły liczącej: 

do 8 oddziałów 10
2. 

co najmniej  9 oddziałów 4

Wicedyrektor 

3. w szkole liczącej co najmniej 12 oddziałów
8

2. Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim zwalania się w całości 
z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Rudolf Urban
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