
UCHWAŁA NR XI/64/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom 
i zastępcom dyrektorów gminnych jednostek oświatowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz art. 42 ust. 6, 7 pkt 2, w związku 
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)  uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 
w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych, obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w § 1, do wysokości określonej w tabeli:

LP. WIELKOŚĆ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - 
STANOWISKO

TYGODNIOWY 
OBOWIĄZKOWY WYMIAR 

GODZIN ZAJĘĆ
 Dyrektor placówki oświatowej

1 szkoła, przedszkole  do 12 oddziałów 4
2 szkoła, przedszkole powyżej 12 oddziałów 2

Zastępca dyrektora placówki oświatowej
1 szkoła przedszkole do 8 oddziałów 10
2 szkoła , przedszkole od 9 do 12 oddziałów 8
3 szkoła, przedszkole powyżej 12 oddziałów 5

§ 3. Nauczycielowi, który pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze udziela się obniżki, określonej w § 2, od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym rozpoczął on pełnienie obowiązków kierowniczych, a jeżeli powierzenie nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca, od tego dnia. Obniżki udziela się na czas powierzenia stanowiska kierowniczego.

§ 4. Dyrektorowi jednostki oświatowej obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
określony w § 2, albo całkowicie zwalnia się go z tych zajęć, w przypadku znacznego zwiększenia zadań 
dyrektora, wynikającego z wykonywania prac zleconych przez organ prowadzący lub organ nadzoru 
pedagogicznego lub związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków nauki i pracy.

§ 5. Obniżka i zwolnienie, o którym mowa w § 4, może być cofnięte w każdym czasie z chwilą ustania 
przyczyn uzasadniających obniżkę i zwolnienie.

§ 6. Traci moc uchwała nr X/43/11 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2011 r.              
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i zastępcom 
dyrektorów gminnych jednostek oświatowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. i podlega publikacji w sposób 
zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów 

Śląski

Mateusz Królak
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 ust. 6 dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne
stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który pełni obowiązki kierownicze
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub
zwalnia się ich z obowiązku realizacji zajęć określonych w art. 42 ust. 3.

Zgodnie z art. 91d pkt.1 w związku z art. 42 ust. 7 Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski określa
zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz ustala w jakich przypadkach może nastąpić zwolnienie z
obowiązku realizacji zadań.

W związku z reformą oświaty w stosunku do uchylanej uchwały nr X/43/11 zmieniono ilość
oddziałów w pozycji:
- dyrektor placówki oświatowej
do 12 oddziałów ( było do 7 oddziałów )
powyżej 12 oddziałów ( było powyżej 7 oddziałów )

- zastępca dyrektora placówki oświatowej
do 8 oddziałów ( było do 7 oddziałów )
od 9 do 12 oddziałów – nowa pozycja
powyżej 12 oddziałów ( było powyżej 7 oddziałów )

Przyjęto tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości szkoły (ilości
oddziałów) uznając, że w małej szkole godzin powinno być więcej (dyrektor 4 godz.), a w dużej
mniej godzin (dyrektor 2 godz.).
Podobnie proporcjonalnie do ilości oddziałów ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dla zastępców dyrektorów.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.
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