
                                                       Uchwała Nr XXVI/153/2012 
                                                        Rady Gminy Tarnów Opolski                                                                  
                                                        z dnia  27 listopada 2012 r. 
 
 
w sprawie odrzucenia w części stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Tarnowie Opolskim w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w  sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru zniŜek 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 róŜnym tygodniowym wymiarze godzin.  
 
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 79, poz. 854 Nr 100, poz. 1080, Nr 128, poz. 
1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 63, poz. 590, 
Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2008 r. Nr 90, poz. 562, z 
2011 r. Nr 244, poz. 1454) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 
2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 
poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149, 
poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy w Tarnowie 
Opolskim uchwala, co następuje: 

§ 1. 
 

Odrzuca się w części stanowisko wyraŜone przez Związek Nauczycielstwa 
Polskiego w odpowiedzi na wniosek o zaopiniowanie projektu uchwały w 
sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek 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 róŜnym 
tygodniowym wymiarze godzin w następujących pozycjach: 
1. Dyrektor przedszkola czynnego powyŜej 5 godz. liczącego:   
b. 3 oddziały – 10 godz. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
c. 4-5 oddziałów - 7 godz. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
d. 6 i więcej oddziałów – 4 godz. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin. 
2. Dyrektor zespołu szkolno – przedszkolnego: 



a. do 11 oddziałów – 5 godz. obowiązkowego wymiaru godzin 
b. 11 i więcej oddziałów – 3 godz. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin. 
4. Dyrektor szkoły podstawowej: 
a. do 11 oddziałów – 5 godz. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
b. 11 i więcej oddziałów – 3 godz. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin. 
5. Dyrektor gimnazjum: 
a. do 5 oddziałów 6 godz. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
b. 6 do 11 oddziałów 5 godz. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
c. powyŜej 11 oddziałów – 3 godz. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
6. wicedyrektor szkoły kaŜdego typu – 8 godz. tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin. 
8. Kierownik świetlicy szkolnej z doŜywianiem: 
a. do 100 wychowanków – 20 godz. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
b. powyŜej 100 wychowanków – 18 godz. tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin. 

 § 2. 
 

Uzasadnienie odrzucenia stanowiska stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 3. 
 

Powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski zawiadomienie Związku 
Nauczycielstwa Polskiego o odrzuceniu stanowiska związku wyraŜonego w 
sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
zniŜek 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 róŜnym tygodniowym wymiarze godzin oraz o 
wyznaczonym na dzień 2012.12.10 o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Tarnów 
Opolski terminie obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, Rodziny i jej Problemów – celem ewentualnego przedstawienia 
stanowiska związku na forum Komisji ze względu na rozbieŜność stanowisk.    

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Rudolf Urban 

 
 



 
 
 

Załącznik  
do Uchwały Nr XXVI/153/2012 

                                                                                              Rady Gminy Tarnów Opolski    
                                                                                        z dnia 27 listopada 2012 r. 

 
Uzasadnienie 

 
W uchwałach Nr XXXVIII/244?2002 Rady Gminy w Tarnowie Opolski z dnia 05 czerwca 
2002roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem lub pełniącego inne 
stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu oraz przyznania zwolnień od obowiązku 
realizacji zajęć takim osobom oraz uchwale Nr XXII/137/04 Rady Gminy Tarnów Opolski         
z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
dla logopedów i pedagogów nie określono szczegółowych zasad przeliczania etatów i 
ustalania pensum dla nauczycieli zatrudnionych z róŜnym pensum.  
Dokonana  na wniosek Rady Gminy analiza stanu oświaty w Gminie Tarnów Opolski zlecona 
ekspertowi wykazała: 

• zmniejszanie się ilości dzieci w szkołach, której nie towarzyszy spadek kosztów ich 
utrzymania, 

• subwencja oświatowa z biegiem czasu będzie coraz bardziej odstawała od 
rzeczywistych kosztów, 

• wprowadzenie odpowiednich mechanizmów regulujących politykę zarządzania 
oświatą moŜe uchronić organ prowadzący placówki oświatowe od podejmowania 
decyzji, które spowodują niezadowolenie społeczności lokalnej. 

 
Proponowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego: 
1.  Podział przedszkoli na grupy nie znajduje uzasadnienia, gdyŜ proponowany  
     podział na oddziały: 3 oraz 4 -5 na dzień dzisiejszy nie będzie  miało w  
    Gminie miejsca ze względu na brak warunków lokalowych. 
 
2.  W strukturze oświatowej Gminy nie ma  zespołu szkolno przedszkolnego. 
 
3. Dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum ma podobny zakres  
    obowiązków w związku z czym w projekcie uchwały połączono typy szkół  
    oraz zaktualizowano z obecnie istniejącą liczbą oddziałów. 
 
4. Wicedyrektor szkoły i kierownik filii mają podobny zakres obowiązków i  
    słuŜą pomocą dyrektorowi szkoły. 
 
5. Wyodrębnienie pozycji „powyŜej 100 wychowanków” w świetlicy szkolnej 
    opiniuje się negatywnie ze względu na to, Ŝe w jednym czasie nie przebywa w 
    świetlicy tyle uczniów. 

 
Wobec powyŜszego dla ujednolicenia zasad i wyeliminowania ewentualnych nieścisłości oraz 
z powodu dostosowania do  struktury istniejących szkół zachodzi konieczność podjęcia nowej 
uchwały. 

 



 
 
 
 

 


