
UCHWAŁA XXIX/208/2017
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012r.  
w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 
przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela 

w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 poz. 730, poz. 935) oraz 
art. 42 ust. 7 pkt. 3 w związku z art.  91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, Dz.U. z 2017 poz. 60),  Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. W  uchwale Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012r.  w sprawie 
określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania 
zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, 
wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Olszanka, § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć przedstawia następująca tabela:
LP Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar 

godzin zajęć
1. Dyrektor Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

kierującego Zespołem do 12 oddziałów
12

2. Dyrektor Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
kierującego Zespołem powyżej 12 oddziałów

5

3. Wicedyrektor Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Olszance

12

".
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r. 

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Id: 4C15D160-5D54-4F92-823A-39A586E099EC. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkołę
lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar zniżek dla dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz
nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który obowiązki
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze. Niniejsza
uchwała dotyczy zmniejszenia pensum dyrektorowi Publicznego Zespołu Szkolno -Przedszkolnego
kierującemu Zespołem powyżej 12 oddziałów (w Olszance) z 6 na 5 godzin tygodniowo. Zmiany
spowodowane są wprowadzoną reformą oświatową, a jednocześnie zmniejszeniem się klas gimnazjalnych,
co automatycznie przyczyniło się do zmniejszenia liczby godzin z przedmiotu którego nauczać będzie
dyrektor placówki od września 2017.
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