
UCHWAŁA NR XLVIII/442/2018
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, w tym, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom, doradcom zawodowym
i terapeutom pedagogicznym zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kietrz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Kietrz obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
do wymiaru określonego w poniższej tabeli.

Lp Rodzaj stanowiska tygodniowa liczba obowiązkowego  
wymiaru zajęć (pensum)

1. Dyrektor  zespołu szkolno-przedszkolnego i zespołu szkół 
liczącego:
- do 6 oddziałów
- 7 - 15 oddziałów
- 16 i więcej oddziałów

8
5
3

2. Wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego i zespołu szkół 
liczącego:
- do 15 oddziałów
- 16 i więcej oddziałów

9
7

3. Kierownik świetlicy z dożywianiem liczącej:
- do 120 wychowanków
- powyżej 120 wychowanków

17
13

§ 2. 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z tytułu:

1) prowadzenia różnych form doskonalenia nauczycieli;

2) koordynowania:

a) sportu szkolnego,

b) konkursów przedmiotowych,

c) projektów unijnych lub edukacyjnych,

3) sprawowania opieki nad szkolnymi pracowniami komputerowymi.

2. Obniżenie obowiązkowego wymiaru godzin nie może przekraczać 1/2 wymiaru.

3. Obniżenie obowiązkowego wymiaru godzin może być cofnięte w każdym czasie jeśli ustaną przyczyny 
uzasadniające udzielenie zniżki bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia.

§ 3. 

Psychologom, logopedom, pedagogom, doradcom zawodowym i terapeutom pedagogicznym ustala się 
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć specjalistycznych w wymiarze 22 godzin. 
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§ 4. 

Z dniem 31 sierpnia 2018 r. traci moc uchwała Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 kwietnia 
2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycielom, w tym, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom i doradcom zawodowym zatrudnionym w 
placówkach oświatowych Gminy Kietrz.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Damian Bosowski
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