
Projekt

z dnia  10 kwietnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2018 r.

w  sprawie  ustalenia  zasad  udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1189, zm. poz. 60, poz. 2203) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski, którym powierzono stanowiska kierownicze, jak w załączniku nr 
1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
gminę Lewin Brzeski, którym powierzono stanowiska kierownicze, jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała   Nr  XXXVI/326/2017  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 września 
2017r. w  sprawie  ustalenia  zasad  udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz  
nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze  w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę 
Lewin Brzeski (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 3 października 2017r. poz. 2390, zm. poz. 2763).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Opolskiego.
Sporządził:
Wydz. OK

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia....................2018 r.

Ustala się następujące zasady udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze:

1. Dla dyrektorów przedszkoli obniżkę uzależnia się od czasu pracy placówki, wielkości przedszkola 
wyrażonej liczbą oddziałów, w tym oddziałów usytuowanych poza siedzibą przedszkola oraz od zapewnienia 
wyżywienia w przedszkolu.

2. Dla dyrektorów szkół podstawowych obniżkę uzależnia się od wielkości szkoły wyrażonej  liczbą 
oddziałów oraz od warunków pracy związanych z liczbą administrowanych obiektów.

3. Dyrektorowi przedszkola, które posiada oddziały usytuowane poza siedzibą główną przedszkola oraz 
dyrektorowi szkoły, która prowadzi zajęcia dla uczniów w więcej niż jednym obiekcie, obniżkę ustala się na 
poziomie o 1 godzinę niższym od ustalonej  w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Obniżkę wicedyrektora przedszkola i szkoły podstawowej ustala się na poziomie  o 4 godziny wyższym 
od ustalonej dla dyrektora placówki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia....................2018 r.

Dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych ustala się jak niżej rozmiar obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych.

Stanowisko kierownicze Obniżony 
tygodniowy 
obowiązkowy 
wymiar zajęć

1 oddział 18 godzin
2 oddziały 16 godzin

Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie i nie 
zapewniającego wyżywienia, liczącego odpowiednio:

3 oddziały 14 godzin
1 oddział 16 godzin
2 oddziały 12 godzin
3 oddziały 8 godzin
4 oddziały 5 godzin

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin 
dziennie, zapewniającego wyżywienie, które liczy 
odpowiednio:

5 i więcej oddziałów 4 godziny
od 8 do 11 oddziałów 6 godzin
od 12 do 16 oddziałów 5 godzin

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej odpowiednio:

powyżej 16 oddziałów 4 godziny
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Uzasadnienie
Ustalenie zasad i rozmiaru obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom szkół

i przedszkoli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela należy do kompetencji rady gminy. Uchwałą Nr
XXX/236/2012 z dnia 28 grudnia 2012r Rada Miejska w Lewinie Brzeskim ustaliła zasady udzielania
i określiła rozmiar obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom placówek prowadzonych przez gminę Lewin
Brzeski. Po analizie obowiązującej uchwały na tle wzrastających zadań obciążających dyrektorów, w tym
zadań związanych z reformą oświaty, Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVI/326/2017 Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 26 września 2017r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru
obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze
w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski (Dz. Urz. Województwa Opolskiego
z dnia 3 października 2017r. poz. 2390, zm. poz. 2763), w której ustaliła zmiany obniżonego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych bezpośrednio
z uczniami – zamiany dostosowały rozmiar obniżek do zwiększonego obciążenia dyrektorów sprawami
administracyjnymi (obniżki ustalono na poziomie o dwie godziny niższym) oraz do rzeczywistego stanu
oświaty w gminie – zlikwidowano obniżki dla dyrektorów gimnazjów, które nie funkcjonują od 1 września
2018 roku oraz dla kierowników świetlic szkolnych z dożywianiem, gdyż takie świetlice w naszych szkołach
nie funkcjonują. Cytowana uchwała została podjęta z pominięciem skierowania jej projektu do zaopiniowania
związkom zawodowym. Obowiązek taki wynika z Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych, co
określone zostało w § 19 ust 1 i 2 tej ustawy. Wobec powyższego proponowany projekt uchwały w tej sprawie
zostanie skierowany do odpowiednich władz statutowych ZNP i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania. Po uzyskaniu stosownych opinii projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Miejskiej do
uchwalenia.
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