
UCHWAŁA NR XXVII/165/2012
RADY GMINY W TARNOWIE OPOLSKIM

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 
542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, 
z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 
572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, 
Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, 
z 2012 r. Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 

§ 1. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, którym powierzono stanowiska 
kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela do ilości godzin wskazanych w poniższej 
tabeli: 

 
L.p
. 

Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin 

1. Dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin 16 
2. Dyrektor przedszkola czynnego powyżej 

5 godzin liczącego: 

a) 1 – 2 oddziałów 

b) 3 i więcej oddziałów 

12 

8 
3. Dyrektor szkoły każdego typu liczącej: 

a) do 8 oddziałów 

b) 9 i więcej oddziałów 

8 

5 
4. Wicedyrektor szkoły każdego typu 12 
5. Kierownik szkoły filialnej 12 
6. Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem 20 

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 uchwały dotyczy również nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska od pierwszego dnia 
miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zlecono im zastępstwo. 

§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, dla których 
nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, w tym pedagogów, logopedów, 
psychologów, doradców zawodowych zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określa poniższa tabela: 
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L.p
. 

Stanowisko Tygodniowy 
obowiązkowy wymiar 
godzin 

1. Pedagog 24 
2. Logopeda 24 
3. Psycholog 24 
4. Doradca zawodowy 24 
5. Nauczyciel przedszkola pracujący z grupami mieszanymi obejmujący 

zarówno dzieci 6-letnie jak i dzieci innych grup wiekowych 
22 

§ 4. 1. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli ustala się proporcjonalnie, do łącznej 
liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 1, oblicza 
się według następującego wzoru: W=(x1+x2+…+xn):(x1:y1+x2:y2+…+xn:yn) gdzie: W – oznacza 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, x1, x2, 
…, xn – oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi na danym stanowisku w arkuszu 
organizacji szkoły, przedszkola, y1, y2, …, yn – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony dla danych stanowisk wymienionych w art. 
42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

3. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że pomija się wielkość 
do 0,5 godziny a wielkość powyżej 0,5 godziny zaokrągla się do pełnej godziny. 

4. Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego na podstawie ust. 1 są godzinami 
ponadwymiarowymi. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/244/2002 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 05 czerwca 
2002 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem lub pełniącego inne stanowisko kierownicze 
w szkole lub przedszkolu oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz 
uchwała Nr XXII/137/04 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedów i pedagogów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Rudolf Urban
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