
UCHWAŁA XXXV/289/2022 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 23 września 2022 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach 
i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoroszyce. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i c oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116)  Rada Gminy Skoroszyce uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  

Uchwała określa: 

1) zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; 

2) tygodniowy obowiązkowy wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono takiego wymiaru 
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

§ 2.  

Ustala się pensum dla nauczycieli określonych w § 1 pkt 1 w wysokości określonej w poniższej tabeli: 

L.p.  Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                  z 
utworzonym stanowiskiem wicedyrektora, gdzie Zespół 
liczy: 
- do 13 oddziałów 

5 1. 

- 14 i więcej oddziałów 3 

2. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego bez stanowiska 
wicedyrektora 

3 

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego liczącego 
- do 13 oddziałów 

 
 

12 

3. 

- 14 i więcej oddziałów 8 

Kierownik świetlicy szkolnej: 
- do 100 wychowanków 

 
21 

4. 

- powyżej 100 wychowanków 18 

§ 3.  

Ustala się pensum dla nauczycieli określonych w § 1 pkt 2 w wysokości określonej  w poniższej tabeli. 

L.p.  Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć 
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1. psycholog 22 
2. pedagog  22 
3. pedagog specjalny 22 
3. logopeda 22 
4. doradca zawodowy 22 
5. terapeuta pedagogiczny 22 
6. Nauczyciel wychowania przedszkolnego grupy mieszanej 

wiekowo 5-6 - latków 
22 

7. Nauczyciel wychowania przedszkolnego grupy mieszanej 
wiekowo 3,4,5,6 – latków 

25 

§ 4.  

Wymiar godzin ustalony zgodnie z § 2, odnosi się również do nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze 
pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to stanowisko, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli 
od pierwszego dnia miesiąca następującego  po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, 
a ustaje z końcem miesiąca w którym nauczyciel zaprzestał pełnić powierzone stanowisko. 

§ 5.  

Traci moc uchwała NR XXXVII/278/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolach dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Skoroszyce (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z 2018 r., poz. 995). 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce. 

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 01 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 
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