
 

 

UCHWAŁA NR XLIX-446/2018 

RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU 

z dnia 4 września 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia  tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców 

zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztynek 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994 i 1000)  i art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 967) - Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Olsztynek, zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, 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 - do liczby godzin zajęć określonych 

w tabeli: 

Lp. Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły 

Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru 

zajęć prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami albo 

na ich rzecz 

1) 

Dyrektor przedszkola liczącego: 

a) do 2 oddziałów, 

b) 3-5 oddziałów 

c) 5-9 oddziałów, 

d) 10 i więcej oddziałów; 

14 

10 

6 

4 

2) 

Dyrektor szkoły/zespołu, w tym prowadzącej przedszkole lub oddziały 

przedszkole w szkole podstawowej, liczącej: 

a) do 4 oddziałów, 

b) 5-8 oddziałów, 

c) 7-10 oddziałów, 

d) 11-16 oddziałów, 

e) 17 i więcej oddziałów; 

 

 

12 

8 

6 

4 

2 

3) 

Wicedyrektor szkoły/przedszkola/zespołu liczącej/ego: 

a) 8-16 oddziałów, 

b) 17 i więcej oddziałów; 

 

10 

6 

4) 

Kierownik szkoły filialnej: 

- do 4 oddziałów, 

- 5 i więcej oddziałów. 

14 

10 
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2. Do nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. Osobom nie posiadającym kwalifikacji pedagogicznych, którym powierzono stanowiska dyrektora, 

zwalania się z obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 1. 

4. W uzasadnionych przypadkach nauczycielom, o których mowa w ust. 1 i 2 można udzielić zwolnienia 

z części lub całości realizacji zajęć na część lub cały rok szkolny. 

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć  pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych,  zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według 

następujących norm: 

Lp. Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły 

Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru 

zajęć 

1) Pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi 22 

2) Psycholodzy 20 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/160/2000 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 czerwca 2000 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w szkołach (placówkach) oraz ustalenia  tygodniowego obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Wojda 
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UCHWAŁA NR XLVI-411/2022 

RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU 

z dnia 11 sierpnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia  

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Olsztynek 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 

583, 1005 i 1079)  i art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116)  - Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIX-446/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztynek (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2018 r. 

poz. 4186) - § 2 otrzymuje następujące brzmienie:    

"§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć 

ustala się według następujących norm: 

Lp. Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły 

Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru 

zajęć 

1) 
Pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, 

doradcy zawodowi 
22 

2) Psycholodzy 20 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  

Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Wojda 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 sierpnia 2022 r.

Poz. 3610
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