
UCHWAŁA NR XX/176/2020 
RADY GMINY WALCE 

z dnia 19 maja 2020 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć 
nauczycielom, którym  powierzono  stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach 
i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce 

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3, w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta  
Nauczyciela  (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady: 

1) udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach; 

2) określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono 
takiego wymiaru w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli określonych 
w §1 pkt 1 i 2 zgodnie z poniższą tabelą. 

Lp. Rodzaj stanowiska 
 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć ( pensum) 

1.  

Dyrektor szkoły: 
a) do 6 oddziałów 
b) 7- 8 oddziałów 
c) 9 - 14  oddziałów 
d) powyżej  14 oddziałów 

 
9  
7  
5  
3  

2. 
Wicedyrektor szkoły: 
a) do 13 oddziałów 
b) powyżej 13 oddziałów 

 
14  
10  

3. 

Dyrektor przedszkola czynnego 5 h; 
a) do 2 oddziałów 
b) 3 – 5 oddziały 
c) powyżej 5 oddziałów 
Dyrektor przedszkola w którym co najmniej  
jeden oddział jest czynny ponad 5 h : 
a) do  2 oddziałów 
b) 3 – 5  oddziały 
c) powyżej 5 oddziałów 

 
18 
14  

                             10  
 
 

16 
10  
6  

Pedagog 22       

Psycholog 22  

Logopeda 22  

Doradca zawodowy 22  
4.  

Terapeuta  pedagogiczny 22  

5. Obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli 
przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach 
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mieszanych: 
a) nie obejmujących dzieci 6-letnie  
b) obejmujących dzieci 6-letnie 

 
25  
22  

§ 3. 1 Do nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 
stanowisko 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 nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, 
w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr  XXX/276/2018  Rady Gminy  Walce  z dnia  14 marca 2018 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru  godzin  zajęć nauczycielom, którym  
powierzono  stanowisko kierownicze oraz  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę 
Walce. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku  Urzędowym  
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r. 

 

  
 Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Mateusz Burczyk 
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