PROJEKT
Uchwała Nr XXXII/229/21
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów
i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego
uchwala co następuje:
§1
1. Zwalnia się z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa w art. 43 ust.
3 ustawy Karta Nauczyciela dyrektorów: Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, Zespołu
Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, Zespołu Szkół w Tułowicach oraz Zespołu Szkół w
Ozimku.
2. Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela wicedyrektorom i nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
do liczby godzin wyszczególnionych w poniższej tabeli:
Tygodniowy obowiązkowy
Lp.
Stanowisko
wymiar godzin zajęć
po obniżce
1.
Wicedyrektor szkoły (zespołu)
9
2.
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej
10
Wicedyrektor poradni
14
3.
Kierownik internatu liczącego:
a) do 140 wychowanków
12
b) od 141 do 200 wychowanków
10
c) 200 i więcej wychowanków
8
4.
Kierownik świetlicy szkolnej:
a) do 75 wychowanków
22
b) od 76 do 120 wychowanków
20
c) powyżej 120 wychowanków
18
3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 i 2, 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 powierzono nauczycielowi zastępstwo.
§2
Traci moc uchwała nr XXV/176/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli
pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2021 r.

PROJEKT
UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne
stanowiska kierownicze w szkołach.
Projekt niniejszej uchwały jest wykonaniem dyspozycji art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), zgodnie z którym organ
prowadzący szkołę lub placówkę określa m.in. zasady udzielania i rozmiar obniżek obowiązkowego
wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne
stanowisko kierownicze w szkole.
Niniejsza uchwała uchyla uchwałę Rady Powiatu Opolskiego XXV/176/13 z dnia 22 marca
2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i
wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i wprowadza
następujące zmiany:
− uchwała ma charakter porządkowy, tj. dokonano aktualizacji we wskazaniu dyrektorów szkół, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Opolski;
– w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2021 r. w Zespole Szkół im. B. Chrobrego w
Niemodlinie Szkoły Podstawowej konieczne jest rozszerzenie katalogu stanowisk kierowniczych, tj.
określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć po obniżce dla kierownika świetlicy.
Stosownie do treści art. 19 ust 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj.
Dz.U. z 2019 r., poz. 263 z późn. zm.) projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez reprezentatywne związki zawodowe, tj. Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Okręgu
Opolskiego, Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego - Opole oraz przez Komisję
Zakładową Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność”.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.
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