
                                                                                                                                 

 

 

U C H W A Ł A    NR  VII/80/07 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 29 maja 2007r.  

 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko 

kierownicze w szkole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

pedagoga, psychologa i logopedy. 

 

 

 Na podstawie art.42 ust.7 pkt.2 i 3 oraz art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006r. Nr 97 poz. 674, zm. Dz.U. Nr 170 poz.1218, Dz. U. Nr 

220, poz.1600 oraz z 2007r. Dz.U. Nr 17,poz.95) Rada Miejska w Białej po zasięgnięciu 

opinii Opolskiego Kuratora Oświaty uchwala, co następuje: 

 

                                                          § 1 

 

Ustala się tabelę obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela będącego dyrektorem szkoły lub pełniącego 

inne stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczyciela:pedagoga, psychologa i logopedy. 

  

  

Lp.   Stanowisko – typ szkoły Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych,  

opiekuńczych 

1. Dyrektor przedszkola czynnego 5 godz. dziennie 

liczącego:  1 oddział 

                  2 oddziały i więcej 

 

   20 

   18 

2. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. 

dziennie liczącego:   2 oddziały 

                                  3 i więcej oddziałów                              

 

   10 

     6 

3. Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum liczącej: 

do 6 oddziałów 

     7 – 8 oddziałów 

     9 – 12 oddziałów 

    13 i więcej oddziałów 

 

     8 

     6 

     4 

     3 

 

 

4. Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 

liczącego  do 8 oddziałów 

                       9 do 12 oddziałów 

                       powyżej 12 oddziałów  

 

     6 

     4 

     3 

 

5.  Wicedyrektor szkoły każdego typu liczącej od 12 i 

więcej oddziałów 

 

       12 



6.  Kierownik filii szkoły podstawowej        12 

 

 

7.  

Kierownik świetlicy z dożywianiem liczącej: 

do 80 wychowanków 

powyżej 80 do 150 wychowanków 

powyżej 150 wychowanków 

 

       18 

       12 

       10   

 

 

 

 

 

8. Nauczyciele specjaliści: pedagog szkolny, psycholog i 

Logopeda 

 

      20 

 

                                                     § 2 

 

Wymiar godzin ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli którym powierzono te stanowiska z tym, 

że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w 

którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. 

 

                                                     § 3 

 

Traci moc uchwała Nr XXX/322/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2006r. w 

sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w 

szkole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, logopedy i 

psychologa. 

 

                                                     §  4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

 

                                                     § 5 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2007r 

 

 

Przewodniczący Rady 

Joachim Kosz 


