
         Projekt 

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. 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                 

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zmianami) oraz art. 42 ust.7 pkt 2, w związku                 

z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela ( Dz. U.  z 2006 r. Nr 97, 

poz.674 z póź. zmianami) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

                                                                   

§1 

1. Zwalnia się z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa     

w art. 42 ust.3 ustawy Karty Nauczyciela dyrektorów: Zespołu Szkół w Chróścinie, Zespołu 

Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, Zespołu Szkół w Tułowicach, Zespołu Szkół               

w Ozimku, Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, Zespołu Szkół 

Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „ ORDiM” w Suchym 

Borze.   

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: 

 

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć po obniżce 

 

 

1 2 3 

 

1. 

 

Wicedyrektor szkoły( zespołu)  

 

 

9 

  



 

 

2.  

Dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej 

 

Wicedyrektor poradni psychologiczno -

pedagogicznej 

10 

 

14 

 

 

3. 

Kierownik internatu liczącego: 

do 140 wychowanków 

od 141 do 200 

200 i więcej  

 

Zastępca kierownika internatu liczącego powyżej 

200 wychowanków 

 

12 

10 

8 

 

12 

 

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 XI/80/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2000 r.                     

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.   

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. po ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 



Uzasadnienie 

 

Organ prowadzący szkołę, zgodnie z art.42 ust 7 pkt 2 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r.  

Karta Nauczyciela ( Dz. U.  z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.) zobowiązany jest do  

ustalenia zasad  udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska 

kierownicze w szkołach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin. 

Dotychczas zasady te regulowała Uchwała Nr XI/80/2000 Rady Powiatu Opolskiego  z dnia 

20 kwietnia 2000 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.  Nowelizacja cytowanej wyżej ustawy, orzecznictwo sądów 

i rozstrzygnięcia nadzorcze w sprawach regulowanych uchwałami organów stanowiących w 

tym zakresie uzasadniają podjęcie nowej uchwały. 

Niniejszy projekt uchwały uwzględnia aktualny stan organizacyjny szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Opolski a także zawiera zapisy doprecyzowane                          

i dostosowane do obowiązujących przepisów prawnych. 

Wprowadzane niniejszą uchwałą zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji 

dotyczą między innymi: 

1) rezygnacji z zapisów dotyczących możliwości zwolnienia przez Zarząd Powiatu                  

z obowiązku realizacji  zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych 

ustalonego dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze z uwagi na to, iż wykracza 

to poza upoważnienie ustawowe art. 42 ust 7 pkt 2. W ramach tego upoważnienia 

mieści się kompetencja Rady Powiatu do udzielania i rozmiaru obniżek lub 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin.  Z uwagi na szczególny charakter szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Opolski ( w skład zespoły szkół wchodzą różne typy szkół  

dla młodzieży i dla dorosłych ), wiążąca się z tym różnorodność problemów 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wymaga od dyrektorów bieżącego, 

rzetelnego monitorowania. Zwiększony zakres obowiązków wynikający z pełnionej 

funkcji i obowiązkowa realizacja godzin dydaktycznych utrudnia sumienne 

wykonywanie obu tych czynności. Zatem zasadne wydaje się zwolnienie dyrektorów 



wymienionych w § 1 ust.1 niniejszego projektu uchwały od obowiązku realizacji 

tygodniowego wymiaru godzin ( pensum ); 

2) pominięcia zapisów regulujących tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierownictwa placówek 

opiekuńczo – wychowawczych, bowiem pozostają one poza resortem edukacji; 

3) zgodnie z obecnym brzmieniem art. 42 ust. 7  w miejsce wyrażenia „ zniżka” 

wprowadzono „ obniżka”. 

Projekt uchwały, zgodnie z art.19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych ( Dz.U z 2001 r. Nr 79, poz.854 z poź. zm), podlegał opiniowaniu przez 

związki zawodowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


