
UCHWAŁA NR XXXIII/251/2013
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz zwalniania niektórych nauczycieli od obowiązku 
realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. 42 ust.7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), Rada Miejska Prószkowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowiska kierownicze 
w szkole, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela , któremu powierzono 
stanowisko kierownicze w szkole, dla której organem prowadzącym jest gmina Prószków. 

2. W zależności od wielkości i typu placówki oraz od warunków pracy obniża się tygodniowy obowiązkowy 
wymiar zajęć do wymiaru określonego w poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć

Dyrektor przedszkola, liczącego:  

1-2 oddziałów 12
3 oddziały 10

1. 

od 4 do 5 oddziałów 8
Dyrektor szkoły podstawowej , gimnazjum, zespołu 
liczących: 

 

do 6 oddziałów 0-5
od 7 do 11 oddziałów 0-32. 

12 oddziałów i więcej Zwolniony z realizacji obowiązkowego 
wymiaru godzin 

3. Wicedyrektor- stanowisko tworzy się w szkole liczącej 
powyżej 11 oddziałów 9

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony w § 1 ust.2, dotyczy również nauczycieli 
pełniących stanowiska kierownicze w zastępstwie za nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że 
obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi 
zastępstwo, do końca miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić zastępstwo. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/80/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 05 lipca 2007 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę 
Prószków.( Dz.Urz. Woj. Opolskiego Nr 59, poz. 1849)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie od 
dnia 01 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady

Klaudia Lakwa
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