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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad 
ich rozliczania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, z 2021 r. 
poz. 4) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:   

§ 1. W Uchwale Nr XII/444/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 7032) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §3 ust. 1, w tabeli, po wierszu 13 dodaje się wiersz 14 i 15 w brzmieniu: „ 

14. Dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli 10 
15. Wicedyrektor placówki doskonalenia nauczycieli 20 

”; 

2) w §3 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Dyrektor szkoły oraz nauczyciel pełniący obowiązki 
kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, może być 
zwolniony w całości od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć w przypadku wystąpienia w organizacji pracy szkoły warunków uniemożliwiających jego 
realizowanie.”; 

3) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli–
konsultantów wykonujących zadania w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wynosi 
40 godzin.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio-
pomorskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę
będący jednostką samorządu terytorialnego, określa m.in. zasady udzielania i rozmiar obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora i wicedyrektora oświatowej jednostki
organizacyjnej oraz nauczyciela pełniącego inne, niż dyrektor lub wicedyrektor, stanowisko kierownicze
w tej jednostce.

Wobec dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych oraz nauczycieli, którym powierzono inne
niż ww. stanowiska kierownicze, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Miasto Szczecin, obowiązującym aktem prawa miejscowego, który reguluje powyższą kwestię, jest
Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XII/444/19 z 26 listopada 2019 r. W związku ze zmianami
w szczecińskiej sieci szkół i placówek, podjętymi przez Radę Miasta Szczecin na początku tego roku
kalendarzowego, zaistniała także potrzeba wprowadzenia zmian w Uchwale określającej zasady udzielania
i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla stanowisk kierowniczych
utworzonych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.

26 stycznia 2021 roku Rada Miasta Szczecin podjęła Uchwałę Nr XXV/744/21 w sprawie wyłączenia
z dniem 1 września 2021 r. placówki doskonalenia nauczycieli pod nazwą Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Szczecinie z zespołu szkół i placówek (ZCEMiP w Szczecinie) i uczynienia jej samodzielną
jednostką budżetową zarządzaną przez kierownika jednostki (dyrektora placówki). Dlatego w przedłożonym
projekcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Szczecin Nr XII/444/19 z 26 listopada 2019 r. planuje
się wprowadzić zapisy dotyczące wymiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
dyrektora oraz wicedyrektora ww. placówki doskonalenia nauczycieli z tytułu pełnienia obowiązków
właściwych dla stanowiska kierowniczego. Zgodnie z §4 ust. 2 ww. Uchwały tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin nauczycieli–konsultantów wykonujących zadania w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Szczecinie wynosi 40 godzin. W przedłożonym projekcie uchwały planuje się obniżyć nauczycielowi–
konsultantowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora ww. placówki doskonalenia nauczycieli,
tygodniowy wymiar zajęć o 30 godzin. Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie będzie
więc realizował zadania statutowe placówki z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli w wymiarze
10 godzin tygodniowo, a w ramach pozostałych 30 godzin wykonywał obowiązki właściwe dla kierownika
oświatowej jednostki budżetowej. Z kolei nauczycielowi–konsultantowi, któremu dyrektor (niebędący
nauczycielem) powierzył stanowisko wicedyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
planuje się obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć o 20 godzin. Wicedyrektor Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie będzie więc realizował zadania statutowe placówki z zakresu
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wymiarze 20 godzin, a w ramach pozostałych 20 godzin będzie
sprawował nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi w Ośrodku nauczycielami–doradcami metodycznymi
i nauczycielami–konsultantami.

Wyłączenie z dniem 1 września 2021 r. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z zespołu szkół
i placówek (ZCEMiP w Szczecinie) i uczynienie Ośrodka samodzielną jednostką budżetową wymusza na
organie prowadzącym ww. placówkę konieczność zmiany zapisu §4 ust. 2 Uchwały Rady Miasta Szczecin
Nr XII/444/19 z 26 listopada 2019 r. polegającej na usunięciu nazwy zespołu szkół i placówek, w skład
którego dotychczas wchodził Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły i zakres obowiązków wynikających z pełnionej funkcji,
przepisy prawa oświatowego przewidują w stosunku do nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub któremu powierzono to stanowisko w zastępstwie za nieobecnego dyrektora szkoły, obniżenie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (inaczej: pensum) albo zwolenienie z obowiązku jego
realizacji. Obowiązujące przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XII/444/19 z 26 listopada 2019 r.
dotychczas nie określały warunków, w oparciu o które Rada Miasta Szczecin mogłaby udzielać takich
zwolnień w odniesieniu do dyrektorów szkół lub placówek innych niż szkolne schronisko młodzieżowe (§3
ust. 5 Uchwały). W projekcie uchwały proponuję się zatem, aby zwolnienie z obowiązku realizacji
tygodniowego wymiaru godzin zajęć mogło dotyczyć dyrektora szkoły i nauczyciela, któremu powierzono
to stanowisko w zastępstwie za nieobecnego dyrektora szkoły, wyłącznie w sytuacji, gdy w organizacji
pracy szkoły wystąpiły warunki uniemożliwiające jego realizowanie.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 263) projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Szczecin Nr XII/444/19 z 26 listopada 2019 r.
został przedstawiony związkom zawodowym do zaopiniowania.
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