
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli, pełniących 

inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Miasto 
Białystok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.1)) i art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.2)) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, pełniącym inne stanowiska kierownicze 
w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Miasto Białystok, obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o liczbę godzin zajęć, 
stanowiącą różnicę między obowiązującym tygodniowym wymiarem godzin zajęć, a tygodniowym 
obowiązkowym wymiarem godzin zajęć, określonym w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Zwalnia się z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Podlasie" w Białymstoku.  

§ 3. Obniżony wymiar godzin zajęć, o którym mowa w § 1 przyznaje się z dniem powierzenia stanowiska 
kierowniczego. 

§ 4. Wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z § 1 i § 2 dotyczy również nauczycieli, pełniących obowiązki 
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze na okres dłuższy niż jeden 
miesiąc i obowiązuje tych nauczycieli, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
zastępstwo zostało im powierzone.     

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLVIII/566/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 października 2005 r. 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, 
wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od 
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, 
poz. 1696 i poz. 1815.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.
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§ 7. Uchwała wchodzi z życie z dniem 1 września 2020 r., za wyjątkiem pozycji oznaczonej liczbą porządkową 
19  w załączniku do uchwały, która wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Białystok

z dnia....................2020 r.

Tabela tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli 
pełniących stanowiska kierownicze

L.p. Stanowisko  - typ (rodzaj) szkoły Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć 

Dyrektor przedszkola, liczącego:  
do 3 oddziałów 10 godzin 
4 - 5 oddziałów 8 godzin 1.

6 i więcej oddziałów 6 godzin  
2. Wicedyrektor przedszkola 10 godzin

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej: 
do 8 oddziałów 8 godzin
9 - 16 oddziałów 5 godzin3.

17 i więcej oddziałów 3 godziny
Wicedyrektor szkoły każdego typu (zespołu), liczącej:
do 16 oddziałów 9 godzin4.
17 i więcej oddziałów 7 godzin 

5. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku 6 godzin
6. Wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku 8 godzin

7. Kierownik centrum kształcenia zawodowego, warsztatu szkolnego, szkolenia 
praktycznego, szkolenia kursowego we wszystkich typach szkół 8 godzin 

8. Kierownik pracowni lub innej równorzędnej jednostki organizacyjnej 12 godzin 

9. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 8 godzin 

10. Wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej 14 godzin 

11.

Dyrektor:
-  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego 
w Białymstoku 
- Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku 

3 godziny 

12.

Wicedyrektor:
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego 
w Białymstoku
- Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku

7 godzin 

13. Dyrektor Bursy Szkolnej w Białymstoku 6 godzin 
14. Wicedyrektor Bursy Szkolnej w Białymstoku 10 godzin 
15. Kierownik internatu 10 godzin

16.
Dyrektor:
- Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku 

6 godzin 

17.
Wicedyrektor:  
- Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku

10 godzin

18. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku 8 godzin 
19. Wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku 12 godzin 

20.
Dyrektor:
- Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów" w Białymstoku 
- Samorządowego Ogniska Baletowego w Białymstoku  

6 godzin

21.
Wicedyrektor:
- Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów" w Białymstoku
- Samorządowego Ogniska Baletowego w Białymstoku  10 godzin 
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Uzasadnienie

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zgodnie z którym rada gminy określa zasady udzielania i rozmiar obniżek,
o których mowa w ust. 6 powyższej ustawy, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których
mowa w ust. 3. Stosownie do zapisu art. 42 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy, dyrektorowi i wicedyrektorowi
szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który
obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub
zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Obecnie obowiązuje uchwała Nr XLVIII/566/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 października 2005 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom,
wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych. W związku ze zmianą na przestrzeni lat katalogu stanowisk kierowniczych w placówkach Miasta
Białegostoku, a także dostosowaniem nazewnictwa typów placówek do zapisów obowiązujących w przepisach
prawa, wystąpiła konieczność uchwalenia nowego aktu prawnego.

W przedkładanym projekcie proponuje się zmniejszenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dyrektorowi oraz wicedyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego
w Białymstoku o godzinę w stosunku do wymiaru ujętego w uchwale Nr XLVIII/566/05 Rady Miejskiej
Białegostoku z dnia 24 października 2005 r. Takie same zniżki jak dyrektora i wicedyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku proponuje się również przyznać
dyrektorowi i wicedyrektorowi Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku (punkty 11 i 12
załącznika do uchwały).

Proponuje się ustalenie wymiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku (punkt 5 załącznika do uchwały) i Bursy Szkolnej
w Białymstoku (punkt 13 załącznika do uchwały), niezależnie od liczby oddziałów lub wychowanków.
Proponowana zasada dotyczy również stanowisk wicedyrektorów w wyżej wymienionych placówkach oraz
kierowników internatów (punkt 15 załącznika do uchwały). Z katalogu stanowisk kierowniczych wyłączono
kierownika świetlicy szkolnej, zastępcę kierownika internatu, zastępcę kierownika warsztatu szkolnego, szkolenia
praktycznego lub szkolenia kursowego, z uwagi na brak wyżej wymienionych stanowisk w standaryzacji
zatrudnienia w białostockich szkołach i placówkach.

Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 263 z późn. zm.) projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania reprezentatywnym związkom
zawodowym. W niniejszym projekcie uchwały częściowo uwzględniono zgłoszone opinie.

Projekt uchwały był przesłany do konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego. W wyniku przeprowadzonych konsultacji
społecznych organizacje pozarządowe nie zgłosiły zastrzeżeń do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli, pełniących inne stanowiska kierownicze
w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Białystok.
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