
UCHWAŁA NR XXXI / 273 / 2006  
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 

z dnia 25 października 2006 r. 
 
 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin nauczyciela będącego dyrektorem oraz ustalenia obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla pedagoga 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tekst jedn.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 
162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 42 ust. 
7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. 
Nr . 97 poz. 674), po zasięgnięciu opinii Opolskiego Kuratora Oświaty 
 

Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje:  
 

 
§ 1  

 
Nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew obniŜa się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do obowiązkowego 
tygodniowego wymiaru zajęć określonego  poniŜszej tabeli: 
 

l.p. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar 
godzin dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych 
1.  Dyrektor przedszkola liczącego: 

1 oddział 
2 oddziały 
3 i więcej oddziałów 
 

 
20 
16 
12 

2.  Dyrektor placówki oświatowej innej 
niŜ przedszkole liczącej: 
do 6 oddziałów 
7 – 8 oddziałów 
ponad 9 oddziałów 

 
 

12 
10 
8 

 

 
§ 2 

 
Wymiar godzin, ustalony zgodnie z § 1, odnosi się równieŜ do nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym 
Ŝe obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. Zastępstwo za dyrektorów ustala Wójt Gminy, a 
za innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze ich bezpośredni przełoŜony. 



 
§ 3 

 
Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagoga szkolnego na 20 
godzin zajęć. 
 

§ 4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 5 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w Ŝycie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 
upłynie okres 14 dni od tego ogłoszenia. 
 
 

 
Przewodniczący Rady 

Leonard Kasper 


