
UCHWAŁA NR XXX/312/21 
RADY GMINY BRANICE 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia 
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 (tj. Dz.  U.  z  2020  
r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 42 ust.7 pkt. 2 i 3 oraz art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (tj. Dz.  U.  z  2019  r. poz.  2215.  z późn. zm.), Rada Gminy Branice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony 
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, do następujących wysokości: 

1) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach – 2 godziny, 

2) Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach – 8 godzin, 

3) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie – 2 godziny, 

4) Dyrektor Publicznego Przedszkola w Branicach (pełniący równocześnie funkcję Dyrektora Żłobka 
Gminnego w Branicach) – 4 godziny, 

5) Dyrektor Publicznego Przedszkola we Włodzieninie – 6 godzin. 

2. Wymiar godzin zajęć, o których mowa w ust. 1, dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki 
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowiska w szkole i obowiązuje on 
tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zastępstwo zostało im 
powierzone. 

§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla osób 
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na stanowisku: 

1) pedagog -22 godziny, 

2) psycholog – 22 godziny, 

3) logopeda- 22 godziny, 

4) doradca zawodowy – 22 godziny. 

§ 3. 1. Na uzasadniony wniosek dyrektora placówki oświatowej, Wójt Gminy Branice może obniżyć 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, w przypadku przydzielenia mu innych zadań 
istotnych dla realizacji celów statutowych placówki, wykraczających poza zakres dydaktycznych 
i wychowawczych obowiązków nauczyciela, np. z tytułu: 

1) sprawowania opieki nad szkolnymi pracowniami komputerowymi, 

2) prowadzenia dziennika elektronicznego, 

3) koordynowania: 

a) sportu szkolnego, 

b) projektów unijnych lub edukacyjnych, 

2. Obniżenie obowiązkowego wymiaru godzin nie może przekraczać ½ wymiaru. 

3. Obniżenie obowiązkowego wymiaru godzin może zostać cofnięte w każdym czasie, jeśli ustaną 
przyczyny uzasadniające udzielenie zniżki, bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 
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§ 5. Traci moc Uchwała XIII/113/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia 
rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-
wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla 
niektórych innych nauczycieli. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2021 r.     
     

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Branice 

 
 

Bogusława Dyląg 
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