
UCHWAŁA NR XIX/168/21 
RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonego przez Gminę Kolonowskie 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), po uzyskaniu opinii związków zawodowych, uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Dyrektorowi szkoły lub przedszkola prowadzonego przez Gminę Kolonowskie obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w 
art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) do 
wymiaru określonego w poniższej tabeli:  

L.p. Stanowisko kierownicze Ilość oddziałów Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć 

1 oddział 18 
2 oddziały 12 
3 oddziały 10 1. Dyrektor przedszkola 

4 i więcej oddziałów 6 
do 4 oddziałów 10 

5 do 8 oddziałów 8 2. Dyrektor szkoły 
9 i więcej oddziałów 6 

2. Do liczby oddziałów w szkołach wlicza się oddział przedszkolny, jeżeli został utworzony. 

3. Jeżeli szkoła lub przedszkole posiada oddział ulokowany poza główną siedzibą placówki, wówczas 
dyrektorowi za każdy taki oddział przysługuje dodatkowo jedna godzina zniżki. 

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustalony w §1 ma zastosowanie również do 
nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. 
Wymiar godzin zajęć obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zlecono nauczycielowi takie zastępstwo. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/171/05 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 5 grudnia 2005 r. w 
sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów zniżek obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska 
kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Kupke 
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Uzasadnienie

W ostatnich latach wzrosła liczba zadań dyrektorów szkół i przedszkoli, dotyczących zarówno
prowadzonego nadzoru pedagogicznego, jak i zarządzania placówką. Spowodowane to zostało m.in.:
reformą oświaty w 2017 r. i zwiększeniem ilości klas w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu oraz
zmianą przepisów prawnych, dotyczących wychowania przedszkolnego, które były bezpośrednią przyczyną
zwiększenia ilości oddziałów przedszkolnych z uwagi na konieczność zapewnienia wszystkim dzieciom
biorącym udział w rekrutacji, a mającym prawo do wychowania przedszkolnego (3-5 lat) oraz obowiązek
przedszkolny (6 lat), miejsca w przedszkolach na terenie gminy.

Do zadań dyrektorów należą w szczególności: organizacja i kontrola zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych; organizacja zadań dotyczących spraw administracyjno-finansowych;
spraw kadrowych; zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dla dzieci
i pracowników; wypełnianie obowiązków, wynikających z administrowania obiektem budowlanym; nadzór
pedagogiczny; awans zawodowy nauczycieli, oceny ich pracy; praktyki pedagogiczne; prowadzenie SIO
(System Informacji Oświatowej); organizacja i kontrola żywienia dzieci; kierowanie bieżącą działalnością
placówki. Szkoły i przedszkola realizują również wiele pracochłonnych programów i projektów, których
celem jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwój dzieci.

Szczególnie trudna sytuacja dotyczy przedszkoli, ponieważ całość zarządzania i wypełnianie
wymienionych zadań spoczywa wyłącznie na dyrektorze, z uwagi na brak sekretariatu, i wymaga od niego
pełnej dyspozycyjności.

Dodatkowe obowiązki wymagają dodatkowego czasu i wysiłku ze strony dyrektora. Zmniejszenie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pozwoli na lepszą organizację pracy przez dyrektora i
umożliwi realizację dodatkowych zadań na rzecz placówki.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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