
UCHWAŁA NR XXIII/235/2021 
RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć 
nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły i zespołu szkolno-przedszkolnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm1)) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 22152)) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli,  Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły i zespołu szkolno-przedszkolnego, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Świerczów. 

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i zespole szkolno-przedszkolnym 
prowadzonych przez Gminę Świerczów, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela do 
liczby godzin zajęć określonych w tabeli: 

Lp. Stanowisko Tygodniowy wymiar zajęć  
/w godzinach/ 

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:  
1)do 5 oddziałów 10 
2)od 6 do 8 oddziałów 8 

1. 

 3)   9 i więcej oddziałów 6 
Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego:  
1)do 6 oddziałów 8 
2)od 7 do 8 oddziałów 6 

2. 

 3)   9 i więcej oddziałów 4 

§ 3. 1. Do nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 
stanowiska kierownicze, wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 2 stosuje się odpowiednio. 

2. Ustalony zgodnie z ust. 1 tygodniowy wymiar zajęć obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zlecono zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel 
zaprzestał pełnić zastępstwo. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVII/112/2008 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego 
funkcję dyrektora szkoły i przedszkola zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/248/2010 Rady Gminy Świerczów 
z dnia 23 września 2010 r., Uchwałą Nr XVIII/83/2016 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz 
Uchwałą Nr XVI/168/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020 r. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2021 r. poz. 4. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 
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