
UCHWAŁA NR ..... /16 

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia .„ .. grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze, określenie tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

Na podstawie art. 42 ust.6, ust. 7 pkt 2 i 3, w związku z art.9ld pkt 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1379 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 
ze zm.) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1.1 Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach 
obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym 
wymiarem zajęć a wymiarem określonym w poniższej tabeli: 

Lp. Funkcja Obowiązkowy tygodniowy 
wymiar zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych 

1 Dyrektor przedszkola czynnego 5 godz. dziennie 
liczącego: 

- do 2 oddziałów, 20 
- liczącego 3 i więcej oddziałów 18 

2 Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie 
liczącego: 

- do 2 oddziałów, 12 
- 3 oddziały, 10 
- 4-5 oddziałów, 8 

. - 6 i więcej oddziałów 6 
3 Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej: 

- do 4 oddziałów 12 
- 5-8 oddziałów, 8 
- 9-16 oddziałów, 5 
- 17 i więcej oddziałów 3 

4 Wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącej: 
- 12-16 oddziałów, 9 
- 17 i więcej oddziałów 7 

1 



2. Ustalony w ustępie 1 tygodniowy wymiar obniżki godzin odnosi się również do nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli powołanych do 
pełnienia funkcji kierowniczych. Obniżony wymiar zajęć realizowany będzie w takich 
przypadkach od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nauczyciel rozpocznie 
pełnienie funkcji. 

3. Nauczyciele, którym powierzono funkcje kierownicze mogą realizować godziny 
ponadwymiarowe, jeżeli wynika to z konieczności realizacji wymiaru godzin określonego w 
planie nauczania. W innych przypadkach warunkiem realizacji godzin ponadwymiarowych jest 
zgoda Burmistrza Opoczna. 

§ 2. 1 Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin według wzoru: W=(xl +x2):[(xl :yl)+(x2:y2)], gdzie: 

1) W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, 
2) xl,x2 .... - oznacz liczbę godzin zajęć przydzielonych na danym stanowisku w arkuszu 

organizacyjnym szkoły, przedszkola, 
3) yl,y2 .. „ - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

opiekuńczych, wychowawczych określonych dla danych stanowisk. 

2. Przykładowy sposób ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin: 
I) Nauczyciel uczy - 9 godz. matematyki wg pensum 18 godz.; 8 godz. jako wychowawca 
świetlicy wg pensum 26 godz.; 7 godz. jako bibliotekarz wg· pensum 30 godz~ To jego 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi: 9/18+8/26+7/30=0,5+0,31+0,23=1,04 
etatu. Jeżeli więc 1,04 etatu stanowi 24 godz. (9+8+7), to pensum wynosi (24:1,04 = 23,08) 23 
godz. i dodatkowo 1 godz. ponadwymiarowa. 

3. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 
pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną. 

§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, 
prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się wg poniższej 
tabeli: 

Lp Stanowisko Tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru zaieć 

1 Pedagog 20 

2 Psycholog, logopeda 24 
3 Rehabilitant, nauczyciel prowadzący gimnastykę 20 

korekcyjną, zajęcia z integracji sensorycznej 
4 Doradca zawodowy 22 

5 Nauczycieli przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach 23 
mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6 - letnie, jak 
i dzieci z innych grup wiekowych 
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6 Nauczycieli prowadzący zajęcia specjalistyczne z 
zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej: 18 
korekcyjno - kompensacyjne, socjoterapeutyczne oraz 
inne o charakterze terapeutycznym 

7 Nauczyciel wspomagający w oddziałach integracyjnych, Według godzin wynikających z 
nauczyciele zatrudnieni na podstawie §7 ust 2 pkt 1 i 2 ramowych planów nauczania 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 przypadających na ucznia w 
lipca 2015 r. w sprawie warunków organizow~nia danym roku szkolnym, 
kształcenia, wychowania l opieki dla dzieci zawartych w arkuszu 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie I organiza:eyjnym 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 
2015 r., poz. ll 13) 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 4. Tracą moc uchwały: 
1) uchwała Nr X/68/99 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 października 1999 r. w sprawie 

zasad określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych/wychowawczych, 
opiekuńczych/ nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w przedszkolach, 
szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Opoczno, 

2) uchwała Nr XIX/169/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zaJęc pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w 
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Opoczno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 r. 

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Miejskiej w Opocznie 
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