
UCHWAŁA .................... 
RADY POWIATU W GRYFINIE 

z dnia .................... 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zwalniania 
od obowiązku realizacji tych zajęć  nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 730), 
Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/306/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie określenia 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych oraz zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć  nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (Dz. Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2009 r. Nr 64, poz. 1753), wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 tabela otrzymuje brzmienie: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych 
obowiązujący obniżka realizowany 

1 2 3 4 5 
1. Dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu:  

a) do 8 oddziałów 18 10 8 
b) 9-16 oddziałów  18 13 5 
c) 17 i więcej oddziałów 18 15 3 

2. Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu: 
a) do 16 oddziałów 18 9 9 
b) 17 i więcej oddziałów 18 11 7 

3. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 20 10 10 
4. Wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 20 6 14 
5. Kierownik filii poradni psychologiczno-pedagogicznej 20 8 12 
6. Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego: 

a) do 9 oddziałów i grup łącznie 18 13 5 
b) 10-18 oddziałów i grup łącznie 18 14 4 
a) 19-27 oddziałów i grup łącznie 18 15 3 
b) 28 i więcej oddziałów i grup łącznie 18 16 2 

7. Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego: 
a) nauczyciel szkoły specjalnej 18 10 8 
b) wychowawca w internacie 24 13 11 

8.  Kierownik szkolenia praktycznego/ kierownik zespołu 
pracowni praktycznej nauki zawodu 

20 10 10 

9. Kierownik internatu w zespole szkół: 



 a) do 50 wychowanków 30 10 20 
b) 51-100 wychowanków 30 15 15 
c) powyżej 100 wychowanków 30 20 10 

10. Kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym: 
a) do 70 wychowanków 24 14 10 
b) powyżej 70 wychowanków 24 16 8 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 

 

 Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Michalski 



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 42 ust. 6 i ust.7 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, rada powiatu jako organ prowadzący 
szkoły i placówki, określa zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowej liczby godzin obowiązkowego 
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla kadry kierowniczej szkół i placówek 
oświatowych. 

Na podstawie art. 6 pkt 14 lit. c ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) wprowadzającej 
zmiany w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela od 1 września 2019 r., tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin dydaktycznych nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych wynosić będzie 20 godzin, a nie jak dotychczas 22 godziny. 

 W związku z tym w tabeli określono na nowo obowiązujące pensum godzin dydaktycznych dla 
nauczyciela sprawującego funkcję kierownika szkolenia praktycznego/kierownika zespołu pracowni 
praktycznej nauki zawodu -  na poziomie 20 godzin tygodniowo, określono obniżkę w wysokości 10 godzin 
tygodniowo (było 12) oraz liczbę godzin realizowanych w wysokości 10 godzin (na poziomie 
dotychczasowym). 

Ponadto, dokonano zmian porządkujących wykaz stanowisk kierowniczych w tabeli i dostosowano do 
aktualnego stanu: 

1) wykreślono pkt 3 dot. stanowiska kierownika filii szkoły (zapis nieaktualny); 

2) dokonano ujednolicenia zapisu pkt 8 i 9 dot. stanowisk: kierownika szkolenia praktycznego 
koordynującego zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe poza szkołą, w zasadniczej szkole 
zawodowej (w tym kursy zawodowe) oraz kierownika pracowni szkolnych (warsztatów szkolnych), 
pracowni praktycznej nauki zawodu. Zapis w nowej tabeli brzmi: pkt 8 - Kierownik szkolenia 
praktycznego/ kierownik zespołu pracowni praktycznej nauki zawodu. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 
1881 z późn. zm.) projekt uchwały był przedmiotem opiniowania przez związki zawodowe zrzeszające 
nauczycieli powiatowych jednostek oświatowych. 
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