
UCHWAŁA NR LV/490/22 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom: którym powierzono stanowisko kierownicze; dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych,  nauczycieli prowadzących zajęcia 

rewalidacyjne oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 
młodsze, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z Dz. U z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) i art.  42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna, obniża się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

§ 2. 1. Wymiar zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć o których mowa w §1 stanowi 
iloczyn liczby tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i wskaźnika zniżki, który wynosi dla: 

a) Dyrektora 0,8, 

b) Wicedyrektora 0,6. 

2. Obniżony wymiar, o którym mowa w § 1 przyjmuje się w pełnych godzinach, tj. jako iloczyn 
z zaokrągleniem w górę do liczby całkowitej. 

§ 3. Do nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze, wymiar zajęć ustalony zgodnie  z §2 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących wyłącznie   
zajęcia rewalidacyjne i nie zatrudnionych na stanowisku nauczyciela określonego przedmiotu lub specjalisty – 
w wymiarze 22 godzin. 

§ 5. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna w wymiarze 22 godzin. 

§ 6. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w wymiarze: 

a) 22 godzin, gdy w grupie przeważa liczba dzieci 6-letnich, 

b) 25 godzin, gdy w grupie przeważa liczba dzieci  młodszych. 

§ 7. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający z planu 
nauczania lub organizacji pracy szkoły lub placówki w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje 
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub 
przekracza ten wymiar, powinien w innych okresach danego roku szkolnego realizować taką liczbę godzin 
zajęć (zwiększoną lub zmniejszoną), aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu całego roku szkolnego 
odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć. 

§ 8. Traci moc Uchwała nr LXVI/521/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie 
określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, 
wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty 
Nauczyciela, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art.  42 ust. 6 i 7 pkt  w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa: 

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od 
obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3; 

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

a) nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, 
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb 
społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady 
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, 

b) pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 
doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin, 

c) nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 
6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin, 

d) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin. 

W związku z brzmieniem art. 2  ust 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 poz. 1116) wprowadzającej zmiany w art. 42 ust. 7 Karty 
Nauczyciela nastąpiła konieczność podjęcia nowej uchwały w tym zakresie. 

Projekt Uchwały podlegał opiniowaniu przez reprezentatywne związku zawodowe zrzeszające 
nauczycieli, tj. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Kościerzynie i Sekcję Oświaty 
i Wychowania Ziemi Kościerskiej NSZZ „Solidarność”. 

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
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