
Projekt  
UCHWAŁA  NR  

Rady Miasta  Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym 
stanowiska kierownicze 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, 
Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230) i art. 12 pkt 11 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 28,  
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230), art. 42 ust.7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,  
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,  
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247,  
poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 213,  
poz. 1650, Nr 219, poz. 1706); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje : 

 
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, 

szkołach i placówkach - dla których Miasto Szczecin jest organem prowadzącym - obniŜa 
się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) o liczbę godzin 
zajęć stanowiącą róŜnicę między obowiązującym tygodniowym wymiarem godzin  
a wymiarem określonym w poniŜszej tabeli: 
 

Lp. Stanowisko kierownicze 

Tygodniowy 
wymiar godzin 

zajęć do realizacji 
po obniŜce 

1 2 3 
1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie, liczącego:  
 - do 2 oddziałów 12 
 - 3 oddziały 10 
 - 4 – 5 oddziałów 8 
 - 6 i więcej oddziałów 6 
 Wicedyrektor przedszkola liczącego:  
 - 4 – 5 oddziałów 12 



 - 6 i więcej oddziałów 10 
2. Dyrektor szkoły (zespołu) kaŜdego typu, liczącej:  
 - do 4 oddziałów 12 
 - 5 – 6 oddziałów 10 
 - 7 – 9 oddziałów 8 
 - 10 – 11 oddziałów 5 
 - 12 i więcej oddziałów 3 
 Wicedyrektor szkoły (zespołu)  7 
 Wicedyrektor szkoły – kierownik ośrodka dokształcania zawodowego, 

dyrektor centrum kształcenia ustawicznego, dyrektor centrum kształcenia 
praktycznego wchodzącego w skład zespołu o liczbie: 

 

 - 7 – 8 oddziałów 12 
 - 9 – 16 oddziałów 9 
 - 17 i więcej oddziałów 7 
3. Dyrektor szkoły artystycznej realizującej w ciągu tygodnia:  
 - do 160 jednostek lekcyjnych 10 
 - od 161 do 240 jednostek lekcyjnych 8 
 - od 241 do 800 jednostek lekcyjnych 5 
 - ponad 800 jednostek lekcyjnych 3 
 Wicedyrektor szkoły artystycznej realizującej w ciągu tygodnia:  
 - do 160 jednostek lekcyjnych 14 
 - od 161 do 240 jednostek lekcyjnych 12 
 - od 241 do 800 jednostek lekcyjnych 9 
 - ponad 800 jednostek lekcyjnych 7 
 Kierownik sekcji w szkole artystycznej liczącej:  
 - od 6 do 12 nauczycieli (z wyłączeniem dyrektora i wicedyrektora 

szkoły artystycznej) 
14 

 - ponad 12 nauczycieli ( z wyłączeniem dyrektora i wicedyrektora szkoły 
artystycznej) 

12 

4. Kierownik pracowni szkolenia praktycznego (laboratorium, warsztatów) 
lub innej równorzędnej jednostki organizacyjnej (CKP, CKU, ODiDZ) 

8 

5. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej  10 
 Wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 14 
6. Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieŜowego 

ośrodka wychowawczego, młodzieŜowego ośrodka socjoterapii 
4 

 Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,  
młodzieŜowego ośrodka wychowawczego, młodzieŜowego ośrodka 
socjoterapii 

8 

7. Kierownik do spraw opiekuńczo – wychowawczych w specjalnym 
ośrodku szkolno – wychowawczym, młodzieŜowym ośrodku 
wychowawczym, młodzieŜowym ośrodku socjoterapii liczącym: 

 

 - do 70 wychowanków grup wychowawczych 10 
 - powyŜej 70 wychowanków grup wychowawczych 8 
8. Dyrektor bursy szkolnej 8 



 Wicedyrektor bursy szkolnej 12 
9. Kierownik internatu liczącego:  
 - do 140 wychowanków 12 
 - od 141 do 200 wychowanków 10 
 - powyŜej 200 wychowanków 8 
10. Dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej lub placówki artystycznej 10 
11. Dyrektor pałacu młodzieŜy 4 
 Wicedyrektor pałacu młodzieŜy 8 
12. Dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego 6 

13. 
Wicedyrektor (ds. szkół) Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza   

6 

 
§ 2. Wymiar godzin ustalony zgodnie z § 1 dotyczy równieŜ nauczycieli, którym 

stanowisko kierownicze powierzono w zastępstwie. 
 
§ 3. ObniŜony wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 przyznaje się nauczycielowi z dniem 

powierzenia stanowiska kierowniczego. 
 

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczycielowi, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub placówce moŜna zwiększyć obniŜenie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w § 1 do całkowitego 
zwolnienia włącznie, jeŜeli zakres zadań oraz warunki pracy przedszkola, szkoły  
lub placówki uzasadniają dalsze obniŜenie lub całkowite zwolnienie.  

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 
§ 6. Traci moc uchwała Nr XL/754/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 czerwca 2005 r.  

w sprawie zasad udzielania zniŜek nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których Miasto 
Szczecin jest organem prowadzącym. 
 

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia  
1 września 2010 r. 
 
 



UZASADNIENIE  
 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  
z późn. zm.) w art. 42 ust. 7 pkt. 2 zobowiązuje organ prowadzący placówki oświatowe  
do określenia w drodze uchwały zasad udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze. 
Wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) nowelizacja, spowodowała konieczność podjęcia nowej 
uchwały w tej sprawie.  
Wprowadzono następujące zmiany polegające na: 
1) aktualizacji stanowisk kierowniczych uprawnionych do obniŜek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
2) dodaniu zapisu (§ 3) dotyczącego terminu wprowadzenia obniŜki. ObniŜony wymiar 

zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze obowiązuje z dniem 
jego powierzenia. Zasada powyŜsza dotyczy równieŜ nauczycieli, którym stanowisko 
kierownicze powierzono w zastępstwie. 

 
Nowelizacja Karty Nauczyciela wykreśliła wymóg opiniowania uchwały przez organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny. 
Projekt uchwały, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (Dz. U z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) został przedstawiony związkom 
zawodowym, celem zaopiniowania. 
 
 


