
 

Uchwała Nr XVII/82/2015 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 października 2015 roku 

 

w sprawie: określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach 

oświatowych gminy Kosakowo. 

 

Działając na podstawie: art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 

gminnym / Dz.U. z 2015r. poz.1515/ oraz art. 42 ust 7 pkt 2 i pkt.3 ustawy z dnia  26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz. U z 2014r. poz.191, z późn. zm), rozporządzenia 

MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół §12 (Dz.U. 2001 Nr.61, poz. 624 ze zm)  

 

Uchwala się co następuje 

 

§1. 

1. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, którym powierzono 

stanowiska kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust 3 Karty 

Nauczyciela do liczby godzin według następujących norm. 

 

 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy 

wymiar zajęć 

 

Tygodniowy 

wymiar 

zniżki 

1. Dyrektor szkoły podstawowe, gimnazjum i zespołów 

szkół 

  

 do 11 oddziałów  6 godz. 12 godz 

 od 12 do 17 oddziałów 3 godz. 15 godz. 

 od 18 oddziałów  0 godz. 18 godz 

 

§2. 

1. W szkole/zespole szkół, która/y  liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się 

stanowisko wicedyrektora. 

 

2. W szkole/zespole szkół, która/y  liczy co najmniej 24 oddziały, tworzy się 

stanowisko drugiego wicedyrektora. 

 

 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy 

wymiar zajęć 

 

Tygodniowy 

wymiar 

zniżki 

1. Wicedyrektor/rzy szkoły podstawowej, gimnazjum i 

zespołu szkół 

5 godz. 13 godz. 

 

3. W zespołach szkolno-przedszkolnych oddziały sumuje się. 

 



§3 

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z §1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym 

że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. 

 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

 

§5 

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/115/2013  Rady Gminy Kosakowo z dnia 03 lipca 2013 r.  

 

 

§6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu skierował do Wójta Gminy Kosakowo, 

prośbę o zwolnienie z prowadzenia trzech godz. zajęć dydaktycznych. Prośbę swą 

motywował utrudnieniami w zarzadzaniu placówką w związku z prowadzeniem od września 

2015r. działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej w dwóch obiektach.  

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XIII/57/2015  z dnia 30 czerwca 2015r.  

klasy I-III uczą się w budynku przy ul. Szkolnej 15, zaś klasy IV-VI w budynku przy ul. 

Żeromskiego 11.  

Oprócz tego, projekt uchwały określa liczbę oddziałów od których tworzy się stanowiska 

wicedyrektorów, oraz ujednolica liczbę zniżek dla nich. W projekcie każdy powołany 

wicedyrektor będzie posiadał 13 godzinną zniżkę. 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014, poz. 191 ze zm) 

upoważnia organy prowadzące szkoły do określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze, zgodnie z lokalnymi potrzebami. 

Projekt uchwały nie zmienia zniżek dla dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych, oraz 

gimnazjum. Podobnie jak w Uchwale Rady Gminy Kosakowo Nr XXXVI/115/2013 z dnia 

28 grudnia 2012 dyrektorzy zespołów posiadają 18 godzinną zniżkę z zaj dydaktyczno-

wychowawczych, zaś dyrektor Gimnazjum w Kosakowie  prowadzi 3 godz. zajęć 

dydaktycznych. 

 

Skutki zniżki z trzech godzin dydaktycznych dyr. Szkoły Podstawowej w Pogórzu wynoszą: 

(Godziny przekazane nauczycielowi kontraktowemu) 

31,08 stawka za 1 godz. x 4,16 tygodni miesieczniex12miesiecy = 1551,52 zł rocznie  

§ 4010- wyn. osobowe- 1551,52 

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne-265,31 

§ 4120- składki na FP – 38,02 

razem koszt roczny – 1 854,85  zł. x 3godz = 5 564,55 

 

Zapisy Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XXXVI/115/2013 z dnia 28 grudnia, która jest 

w obrocie prawnym, regulują obecnie zniżki godzin dydaktycznych, dla wszystkich  

wicedyrektorów szkół na poziomie 13 godz. co oznacza, że każdy z nich zobowiązany jest 

do realizacji 5 godzin lekcyjnych.  

Zgodnie z zapisem w/w Uchwały,  dwóch wicedyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Mostach ma 13 godz. zniżkę godzin dydaktycznych, ponieważ w szkole jest 26 oddziałów 

i na każdego z nich przypada ( 26:2)= 13 oddziałów,  czyli więcej niż 12. 

SP Pogórze –  na 1 wicedyrektora przypada 18 oddziałów. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu – na 1 wicedyrektora przypada 19 oddziałów. 

Gimnazjum w Kosakowie  - na 1 wicedyrektora przypada13 oddziałów.  

Wprowadzenie zmiany w  zapisach o zniżkach 5 godzinnych dla wicedyrektorów, 

ma na celu doprecyzować zapis poprzedniej Uchwały.  

      

 

 

 

 
 


