
UCHWAŁA NR XXVII/241/ 2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany do Uchwały nr XVII/144/2020 z dnia 7 maja 2020 r. ws określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze, obowiązujących w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Rudnik jest organem 

prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 lit. b i c, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) 

Rada Gminy w Rudniku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVII/144/2020 z dnia 7 maja 2020 r. ws określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, 
obowiązujących w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Rudnik jest organem prowadzącym §2 
otrzymuje następujące brzmienie: § 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub 
wicedyrektora w  szkole, przedszkolu lub zespole szkolno - przedszkolnym obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony 
w art. 42 ust. 6 ustawy, zgodnie z poniższą tabelą: 

L.p. stanowisko ilość oddziałów tygodniowa obniżka wymiaru 
godzin 

1. dyrektor przedszkola do 2 8 

2. dyrektor przedszkola 3 i więcej 12 

do 8 12  
3. 

dyrektor szkoły, zespołu 
w których  nie utworzono 
stanowiska wicedyrektora 9  i więcej 15 

4. dyrektor szkoły, zespołu 
w których utworzono stanowisko 
wicedyrektora 

 
11 

5. wicedyrektor przedszkola  2 

6. wicedyrektor szkoły, zespołu  4 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie

Zmiany wymiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora
w szkole, przedszkolu lub zespole szkolno - przedszkolnym dokonano na wniosek dyrektora Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Rudniku. Po połączeniu placówek w Zespół w Rudniku wzrosła gwałtownie
zarówno liczba uczniów (dzieci), jak i nauczycieli, a tym samym zakres obowiązków niepedagogicznych
dyrektora wymaga poświęcenia większej ilości czasu. Dodatkowo, Przedszkole w Szonowicach, wchodzące
w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego jest oddalone o ponad 6 km od siedziby Zespołu przy ul.
Słonecznej 1 w Rudniku, co również wymaga poświęcenia większej ilości czasu. Wobec powyższego
uzasadnione jest zwiększenie tygodniowej obniżki wymiaru godzin dyrektora szkoły, zespołu, z ilością
oddziałów powyżej 8, w sytuacji, kiedy nie powołano stanowiska wicedyrektora. Pod rozwagę wzięto
również możliwość powołania wicedyrektora w rzeczonym Zespole, który mógłby wesprzeć dyrektora
w obowiązkach administracyjnych. W takim przypadku tygodniowa obniżka wymiaru godzin dyrektora
zmieni się odpowiednio.
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