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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:
Lp.
1.
2.
3.

4.

Stanowisko
Wicedyrektor szkoły (zespołu)
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej
Wicedyrektor poradni
Kierownik internatu liczącego:
a) do 140 wychowanków
b) od 141 do 200 wychowanków
c) 200 i więcej wychowanków
Kierownik świetlicy szkolnej:
a) do 75 wychowanków
b) od 76 do 120 wychowanków
c) powyżej 120 wychowanków

Tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć po obniżce
9
10
14
12
10
8
22
20
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.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–2–

Poz. 1630

§ 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.
Przewodniczący
Rady Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha

