
UCHWAŁA NR LVII/398/22 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 24 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz 559 z późn. zm.) oraz art. 42 ust.  6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Byczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. W  Uchwale Nr XLIII/314/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2017 r. 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze 
w zespole szkół, szkole podstawowej lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest 
Gmin Byczyna (Dz. Urz. Woj. opolskiego z 2017 r. poz 2411 i poz.2639) zmienia się § 2, który 
otrzymuje brzmienie: 

" § 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół, szkole 
podstawowej lub przedszkolu prowadzonych przez Gminę Byczyna, w zależności od wielkości 
i typu szkoły oraz warunków pracy, 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 kierownicze Tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru 
zajęć 

1. Dyrektor Zespołu Szkół 
Wicedyrektor zespołu szkół 

3 
6 

2. Dyrektor szkoły podstawowej liczącej: 
- do 8 oddziałów 
- 9 i więcej oddziałów 

 
6 
4 

3. Dyrektor przedszkola 
Wicedyrektor przedszkola 
Wicedyrektor przedszkola, w którym stanowisko dyrektora 
powierzono osobie niebędącej nauczycielem 

4 
8 
4 

4. Kierownik szkolenia zawodowego 6 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie 

 
 

Urszula Bilińska 
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