
PROJEKT                     
UCHWAŁA NR         .2022 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1, 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 
Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U.2021 r. poz.1762 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.), oraz art. 42 ust.1 i art.92 
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526) 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
Uchwala: 

§ 1. Dyrektorowi, wicedyrektorowi, nauczycielowi pełniącemu inne stanowiska kierownicze oraz 
nauczycielowi pełniącemu obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach, zespołach szkół, zespołach szkolno-
przedszkolnych i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela 
o wartości wskazane w tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Określa się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Jastrzębie-Zdrój, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego. 

2. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów 
nauczania, organizacji pracy szkoły  w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje 
obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zobowiązani 
są do realizowania w innych okresach roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin 
zajęć, aby średni ich wymiar w okresie całego roku szkolnego odpowiadał co najmniej 
obowiązkowemu wymiarowi zajęć dydaktycznych. 

3. Informację o średniej tygodniowej liczbie obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonej według 
zasad określonych w ust.2 dla poszczególnych nauczycieli, dyrektor szkoły zawiera w arkuszu 
organizacyjnym na dany rok szkolny i podaje do wiadomości każdemu nauczycielowi; 

4. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny przydzielono 
w niektórych okresach liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć, określony według zasad ustalonych w ust.2 

5. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 2  wymiar godzin zajęć, różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru 
godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1,5 etatu. 

6. Nauczyciel w okresie całego roku szkolnego ma prawo do wynagrodzenia w stałej wysokości 
odpowiedniej do uśrednionego wymiaru zajęć; 



7. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny wymiar 
w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin 
zajęć całego okresu zatrudnienia. 

8. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, dla 
którego został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w arkuszu organizacyjnym 
godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące, 
bez względu na wymiar godzin zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do 
wynagrodzenia zasadniczego za ustalony obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć, a także za 
przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXI/676/2005 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 kwietnia 
2005r. w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-
Zdrój 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój. 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2023 r.   
 

 
 
 
 
 
 

         PREZYDENT MIASTA 
             /-/ Anna Hetman 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Załącznik nr 1  do Uchwały nr 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

Z dnia                  
Rozmiar obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, 

wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze. 
 

1) W publicznych przedszkolach: 
Lp. Tygodniowy 

obowiązkowy 
wymiar 

godzin zajęć 
pracy 

nauczyciela 

Stanowisko kierownicze Obniżka 
obowiązkoweg

o 
tygodniowego 

wymiaru 
godzin 

Realizowany 
wymiar etatu zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych 
i opiekuńczych 

1. 22 godzin 

Dyrektor przedszkola liczącego: 
 
-  1 oddział 

 

 
 
 

o 7 godzin 

 
 
 

0,68 

- 2 oddziały 
 

o 10 godzin 0,55 

- 3 oddziały 
 

o 12 godzin 0,45 

- 4 oddziały 
 

o 14 godzin 0,36 

- 5 oddziałów o 16 godzin 0,27 

- od 6 i więcej oddziałów ( bez 
wicedyrektora) 

 

o 18 godzin 0,18 

- od 6 i więcej oddziałów ( z 
wicedyrektorem) 

 

o 16 godzin 0,27 

Wicedyrektor przedszkola o 10 godzin 0,55 

2. 25 godzin 

Dyrektor przedszkola liczącego: 
 
-  1 oddział 

 

 
 
 

o 10 godzin 

 
 
 

0,60 

- 2 oddziały 
 

o 13 godzin 0,48 

- 3 oddziały 
 

o 15 godzin 0,40 

- 4 oddziały 
 

o 17 godzin 0,32 

- 5 oddziałów o 19 godzin 0,24 

- od 6 i więcej oddziałów ( bez 
wicedyrektora) 

 

o 21 godzin 0,16 

- od 6 i więcej oddziałów ( z 
wicedyrektorem) 

 

o 19 godzin 0,24 

Wicedyrektor przedszkola o 12 godzin 0,52 
 



3. 18 godzin 

Dyrektor przedszkola 
specjalnego 

 
- od 1 do 5 oddziałów 

 

o 13 godzin 0,28 

- od 6 do 10 oddziałów 
 

o 14 godzin 0,22 

- od 11 do 13 oddziałów 
 

o 15 godzin 0,17 

- od 14 i więcej oddziałów o 16 godzin 0,11 
Wicedyrektor przedszkola 
specjalnego 

o 12 godzin 0,33 

 
4.  

 
20 godzin 

Dyrektor przedszkola 
specjalnego 

 
- od 1 do 5 oddziałów 

 

o 15 godzin 0,25 

- od 6 do 10 oddziałów 
 

o 16 godzin 0,20 

- od 11 do 13 oddziałów 
 

o 17 godzin 0,15 

- od 14 i więcej oddziałów o 18 godzin 0,10 
Wicedyrektor przedszkola 
specjalnego 

o 13 godzin 0,35 

 
 

2) W szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, zespołach szkół, zespołach 
szkolno-przedszkolnych: 

Lp. Tygodniowy 
obowiązkow

y wymiar 
godzin zajęć 

pracy 
nauczyciela 

Stanowisko kierownicze Obniżka 
obowiązkowego 
tygodniowego 

wymiaru godzin 

Realizowany 
wymiar etatu 

zajęć 
dydaktycznych, 

wychowawczych 
i opiekuńczych 

1. 18 godzin 

Dyrektor szkoły (zespołu) 
każdego typu, liczącej: 
 
- do 4 oddziałów 

 

 
 
 

o 6 godzin 

 
 
 

0,67 

- od 5 do 8 oddziałów 
 

o 10 godzin 0,44 

- od 9 do 11 oddziałów 
 

o 15 godzin  0,17 

- od 12 do 15 oddziałów 
 

o 13 godzin 0,28 

- od 16 do 19 oddziałów 
 

o 14 godzin 0,22 

- od 20 do 23 oddziałów 
 

o 15 godzin 0,17 

- od 24 i więcej oddziałów o 16 godzin 0,11 
Wicedyrektor szkoły (zespołu) 
każdego typu, kierownik 
szkolenia praktycznego, 
liczącej: 
 
- od 12 do 15 oddziałów 

 

 
 
 

o 9 godzin 

 
 
 

0,5 

- od 16 do 19 oddziałów 
 

o 10 godzin 0,44 



- od 20 do 23 oddziałów 
 

o 11 godzin 0,39 

- od 24 do 29 oddziałów o 12 godzin 0,33 
- od 30 i więcej oddziałów o 14 godzin 0,22 

2. 20 godzin 

Dyrektor szkoły (zespołu) 
każdego typu, liczącej: 
 
- do 4 oddziałów 

 

 
 
 

o 7 godzin 

 
 
 

0,65 
 

- od 5 do 8 oddziałów 
 

 o 11 godzin 0,45 

- od 9 do 11 oddziałów 
 

o 16 godzin 0,20 

- od 12 do 15 oddziałów 
 

o 14 godzin 0,30 

- od 16 do 19 oddziałów 
 

o 15 godzin 0,25 

- od 20 do 23 oddziałów o 16 godzin 0,20 
- od 24 i więcej oddziałów o 17 godzin 0,15 
Wicedyrektor szkoły (zespołu) 
każdego typu, kierownik 
szkolenia praktycznego, 
liczącej: 
 
- od 12 do 15 oddziałów 

 
 
 

o 10 godzin 

 
 
 

0,5 

- od 16 do 19 oddziałów 
 

o 11 godzin 0,45 

- od 20 do 23 oddziałów 
 

o 12 godzin 0,40 

- od 24 do 29 oddziałów o 13 godzin 0,35 
- od 30 i więcej oddziałów o 15 godzin 0,25 

3.  
22 godziny 

Dyrektor szkoły (zespołu) 
każdego typu, liczącej: 
- do 4 oddziałów 

 

 
 
 

o 8 godzin 

 
 
 

0,64 
- od 5 do 8 oddziałów 

 
 o 12 godzin 0,45 

- od 9 do 11 oddziałów 
 

o 18 godzin 0,18 

- od 12 do 15 oddziałów 
 

o 16 godzin 0,27 

- od 16 do 19 oddziałów 
 

o 17 godzin 0,23 

- od 20 do 23 oddziałów 
 

o 18 godzin 0,18 

- od 24 i więcej oddziałów o 19 godzin 0,14 
Wicedyrektor szkoły (zespołu) 
każdego typu, liczącej 
- od 12 do 15 oddziałów 

 

 
 
 

o 11 godzin 

 
 
 

0,50 
- od 16 do 19 oddziałów 

 
o 12 godzin 0,45 

- od 20 do 23 oddziałów 
 

o 13 godzin 0,41 

- od 24 do 29 oddziałów o 14 godzin 0,36 
- od 30 i więcej oddziałów o 17 godzin 0,23 

4. 25 godzin Dyrektor szkoły (zespołu) 
każdego typu, liczącej: 
- do 4 oddziałów 

 
 
 

 
 
 



 o 9 godzin 0,64 
- od 5 do 8 oddziałów 

 
 o 14 godzin 0,44 

- od 9 do 11 oddziałów 
 

o 20 godzin 0,20 

- od 12 do 15 oddziałów 
 

o 18 godzin 0,28 

- od 16 do 19 oddziałów 
 

o 19 godzin 0,24 

- od 20 do 23 oddziałów 
 

o 21 godzin 0,16 

- od 24 i więcej oddziałów o 22 godzin 0,12 
Wicedyrektor szkoły (zespołu) 
każdego typu, liczącej 
- od 12 do 15 oddziałów 

 

 
 
 

o 12 godzin 

 
 
 

0,52 
- od 16 do 19 oddziałów 

 
o 13 godzin 0,48 

- od 20 do 23 oddziałów 
 

o 14 godzin 0,44 

- od 24 do 29 oddziałów o 16 godzin 0,36 
- od 30 i więcej oddziałów o 19 godzin 0,24 

5. 26 godzin 

Dyrektor szkoły (zespołu) 
każdego typu, liczącej: 
- do 4 oddziałów 

 

 
 
 

o 9 godzin 

 
 
 

0,65 
- od 5 do 8 oddziałów 

 
 o 14 godzin 0,46 

- od 9 do 11 oddziałów 
 

o 21 godzin 0,19 

- od 12 do 15 oddziałów 
 

o 19 godzin 0,27 

- od 16 do 19 oddziałów 
 

o 20 godzin 0,23 

- od 20 do 23 oddziałów 
 

o 22 godzin 0,15 

- od 24 i więcej oddziałów o 23 godzin 0,11 
Wicedyrektor szkoły (zespołu) 
każdego typu, liczącej 
- od 12 do 15 oddziałów 

 

 
 
 

o 13 godzin 

 
 
 

0,50 
- od 16 do 19 oddziałów 

 
o 14 godzin 0,46 

- od 20 do 23 oddziałów 
 

o 15 godzin 0,42 

- od 24 do 29 oddziałów o 17 godzin 0,35 
- od 30 i więcej oddziałów o 20 godzin 0,23 

6. 30 godzin 

Dyrektor szkoły (zespołu) 
każdego typu, liczącej: 
 
- do 4 oddziałów 

 

 
 
 

o 10 godzin 

 
 
 

0,67 

- od 5 do 8 oddziałów 
 

 o 17 godzin 0,43 

- od 9 do 11 oddziałów 
 

o 24 godziny 0,20 

- od 12 do 15 oddziałów 
 

o 22 godzin 0,27 

- od 16 do 19 oddziałów o 23 godzin 0,23 



 
- od 20 do 23 oddziałów 

 
o 25 godzin 0,17 

- od 24 i więcej oddziałów o 27 godzin 0,10 
Wicedyrektor szkoły (zespołu) 
każdego typu, liczącej: 
 
- od 12 do 15 oddziałów 

 

 
 
 

o 15 godzin 

 
 
 

0,5 

- od 16 do 19 oddziałów 
 

o 17 godzin 0,43 

- od 20 do 23 oddziałów 
 

o 18 godzin 0,40 

- od 24 do 29 oddziałów o 20 godzin 0,33 
- od 30 i więcej oddziałów o 23 godziny 0,23 

 
 
 
 
 

3) W Centrum Kształcenia Zawodowego: 
 

Lp. Tygodniowy 
obowiązkowy 

wymiar 
godzin zajęć 

pracy 
nauczyciela 

Stanowisko kierownicze Obniżka 
obowiązkowego 
tygodniowego 

wymiaru godzin 

Realizowany 
wymiar etatu 

zajęć 
dydaktycznych, 

wychowawczych 
i opiekuńczych 

1. 20 godzin 

Dyrektor placówki: 
 
 

o 17 godzin 0,15 

Wicedyrektor placówki: o 13 godzin 0,35 
 

 
4) W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: 

 
Lp. Tygodniowy 

obowiązkowy 
wymiar 

godzin zajęć 
pracy 

nauczyciela 

Stanowisko kierownicze Obniżka 
obowiązkowego 
tygodniowego 

wymiaru godzin 

Realizowany 
wymiar etatu 

zajęć 
dydaktycznych, 

wychowawczych 
i opiekuńczych 

1. 20 godzin 

Dyrektor poradni: 
 
 

o 15 godzin 0,25 

Wicedyrektor poradni: o 8 godzin 0,60 
 

5) W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym: 
 
Lp. Tygodniowy 

obowiązkowy 
wymiar 

godzin zajęć 
pracy 

nauczyciela 

Stanowisko kierownicze Obniżka 
obowiązkowego 
tygodniowego 

wymiaru godzin 

Realizowany 
wymiar etatu 

zajęć 
dydaktycznych, 

wychowawczych 
i opiekuńczych 

1. 18 godzin 
Dyrektor placówki: 
 
 

o 12 godzin 0,33 

 



 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt  1,2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela organ 
prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego oraz zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze. Zmiana 
uchwały w sprawie udzielania zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w placówka oświatowych, spowodowana jest  w szczególności reformą systemu 
oświaty ( szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), nowelizacją przepisów prawa oraz licznymi 
wnioskami dyrektorów szkół o uwzględnienie w/w zmian i wynikających z nich nowych 
obowiązków, które zostały nałożone na dyrektorów. 

Pismem z dnia 8 czerwca 2022 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 
1991 o związkach zawodowych został przedstawiony projekt uchwały do zaopiniowania  stronie 
społecznej. 

W odpowiedzi  Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty 
i Wychowania pismem z dnia 21 czerwca 2022 roku oraz ZNP Oddział w Jastrzębiu-Zdroju 
pismem z dnia 22 czerwca 2022 roku, negatywnie zaopiniowały projekt uchwały w załączniku nr 
1 pkt 1) Lp.1 i 2, w części dotyczącej rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze 
w publicznych przedszkolach: 4 oddziałowych i 6 oddziałowych, natomiast w pozostałej części 
załącznika projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie. 

 Na podstawie art. 19 ust.3 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych organ 
prowadzący odrzucił stanowisko związków w sprawie negatywnej opinii informując o tym związek 
pismem z dnia 5 grudnia 2022 roku, podając uzasadnienie swoje stanowiska. 

 


