
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie warunków i trybu obniŜania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć 
 

Na podstawie art. 42a ust. 1 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, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458); Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć moŜna obniŜyć 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych z tytułu: 

1) wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący szkołę, 
2) szczególnych warunków pracy w szkole, 
3) uzasadnionych przypadków, w razie powierzenia nauczycielowi waŜnych dla szkoły 

zadań organizacyjnych. 
 

2. ObniŜenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela przyznaje się 
na czas określony, tj. na czas trwania przyczyn lub zadań uzasadniających przyznanie 
obniŜki. 
 

§ 2. ObniŜenia obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, 
w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu pisemnej zgody Prezydenta Miasta 
Szczecin, określając jednocześnie wysokość obniŜki i przewidywany okres jej 
obowiązywania. 
 

§ 3. ObniŜenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć z przyczyn 
określonych w § 1 nie moŜe przekraczać ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć.  
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) organy prowadzące szkoły mogą określać przypadki, 
w jakich moŜna obniŜyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb 
tego obniŜenia. 
Dotychczas obniŜenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela 
zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć mógł dokonać dyrektor szkoły za zgodą organu 
prowadzącego (wójta, burmistrza, prezydenta, starosty, marszałka województwa). 
Zgodnie z art. 42a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela obniŜenie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie moŜe spowodować zmniejszenia 
wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień nauczyciela. 
Z uwagi na zmianę przepisów podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
 
 


