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Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 25 lutego  2005 roku

w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek tygodniowego,  obowiązkowego  wymiaru 
godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  nauczycieli,  którym 
powierzono  stanowiska  kierownicze  w  przedszkolach  i  szkołach  prowadzonych  przez 
Gminę  Baborów  oraz  ustalenia  tygodniowego  wymiaru  godzin  dla  niektórych  innych 
nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806 
oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112; Nr 137, poz. 1304; Nr 203, poz. 1966; Nr 213, poz. 2081; 
z 2004 r. Nr 96, poz. 959), po uzyskaniu opinii Opolskiego Kuratora Oświaty,

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje: 

§ 1.
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określone w statutach szkół 

i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Baborów, obniża się obowiązkowy wymiar zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art 42 ust 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, biorąc pod uwagę typ i wielkość placówki, liczbę jej 
oddziałów oraz czas pracy placówki.

2. Rozmiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zająć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, po 
zastosowaniu zniżek, przedstawia poniższa tabela:

Lp Stanowisko – typ placówki Tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć

1. Dyrektor szkoły liczącej 12 i więcej oddziałów 6

2. Dyrektor szkoły liczącej do 11 oddziałów
Wicedyrektor szkoły 9

3. Dyrektor przedszkola w mieście:
a) dwuoddziałowego
b) trzyoddziałowego

12
10

4. Dyrektor przedszkola na terenie wiejskim 15
5. Kierownik świetlicy szkolnej 12

3. Nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, nie można zobowiązać do 
dodatkowej odpłatnej pracy w godzinach nadliczbowych w wymiarze większym, niż obliczony 
zgodnie z art 35 ust 1 ustawy – Karta Nauczyciela, przy zastosowaniu obowiązkowego 
wymiaru określonego w ust 2.

§ 2. 

1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla:
1) pedagoga szkolnego - 20 godzin,
2) logopedy - 20 godzin.

2. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o 
różnym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
proporcjonalnie do łącznej liczby godzin realizowanych przez nauczyciela zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, z zaokrągleniem do pełnych godzin.



§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku..


