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UCHWAŁA Nr VII/97/2003 
RADY MIASTA KNURÓW 

z dnia 13 marca 2003 r. 

w sprawie zasad udzielania, rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, dyrektorom, 

wicedyrektorom szkół, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz 
zasad tworzenia stanowiska drugiego wicedyrektora szkoły.  

(Katowice, dnia 8 maja 2003 r.) 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o § 14 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 21 września 2000 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i 
likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 85, poz. 956) oraz § 12 ust. 
2 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik nr 2 i § 14 ust. 2 ramowego 
statutu publicznego gimnazjum stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz 624 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w 
Katowicach 

Rada Miasta Knurów 

uchwala: 

§ 1. Zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, dyrektorom, wicedyrektorom szkół, 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz nauczycielom pełniącym 
obowiązki doradcy metodycznego, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Zasady tworzenia stanowiska drugiego wicedyrektora w szkołach podstawowych i gimnazjach w 
zależności od liczby oddziałów przeliczeniowych w danej szkole, które są następujące: 
 1. Dyrektor szkoły może utworzyć stanowisko drugiego wicedyrektora, gdy liczba oddziałów 

przeliczeniowych w placówce jest większa od liczby 23. 
 2. Liczbę oddziałów przeliczeniowych oblicza się, dzieląc liczbę uczniów danej szkoły przez liczbę 26. 
 3. W szkołach podstawowych prowadzących oddziały "O" liczbę oddziałów przeliczeniowych oblicza się, 

dzieląc sumę liczby uczniów danej szkoły i liczby dzieci w oddziałach "0" przy danej szkole przez liczbę 
26. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/245/2000 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w 
sprawie udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, dyrektorom i wicedyrektorom szkół, 
nauczycielom którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom pełniącym obowiązki 
doradców metodycznych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów. 



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

ZAŁĄCZNIK 

Zasady udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, dyrektorom, wicedyrektorom 

szkół, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole. 

§ 1. 1. Zasady obowiązują nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, 
gimnazjach, ognisku pracy pozaszkolnej działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), dla których organem 
prowadzącym jest gmina Knurów. 

2. Ilekroć w dalszej treści jest mowa bez bliższego określenia o: 
 1) szkole - należy przez to rozumieć wszystkie placówki wymienione w ust. 1, 
 2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której 

mowa w ust. 1, 
 3) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z 
uczniami lub wychowankami nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, o którym mowa w art. 42 
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z 
późniejszymi zmianami), 

 4) Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 1997 r. Nr 56, 
poz. 357 z późniejszymi zmianami), 

 5) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres prac szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia 
roku następnego. 

§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od liczby oddziałów przeliczeniowych w danej szkole. 

2. Liczbę oddziałów przeliczeniowych w szkołach podstawowych i gimnazjach oblicza się dzieląc 
liczbę uczniów danej szkoły przez liczbę 26. 

3. W szkołach podstawowych prowadzących oddziały "O" liczbę oddziałów przeliczeniowych oblicza 
się dzieląc sumę liczby uczniów danej szkoły i liczby dzieci w oddziałach "O" przez liczbę 26. 

4. Liczbę oddziałów przeliczeniowych w ognisku pracy pozaszkolnej ustala się przyjmując liczbę 
zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty jako wymiar oddziału a jeden etat jest równy 
jednemu oddziałowi. 

5. Liczbę oddziałów przeliczeniowych w przedszkolu oblicza się dzieląc liczbę dzieci uczęszczających 
do danego przeszkola przez liczbę 25. 

6. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin o liczbę godzin stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela 
tygodniowym wymiarem godzin a wymiarem określonym w tabeli poniżej. 
 
Lp. 
 

 Stanowisko kierownicze 
 

 Tygodniowy 
wymiar godzin 

 
1. 
 

 Dyrektor szkoły (podstawowej, gimnazjum) liczącej: 
 

  
 

 
 

 - do 6 oddziałów 
 

  8 
 

 
 

 -  7-11 oddziałów 
 

  6 
 

 
 

 - 12-16 oddziałów 
 

  5 
 

 
 

 - 17 i więcej oddziałów 
 

  3 
 

2. 
 

 Wicedyrektor szkoły 
(podstawowej, gimnazjum) 
 

  7 
 



 
3. 
 

 Dyrektor przedszkola liczącego: 
 

  
 

 
 

 - 2 oddziały 
 

 12 
 

 
 

 - 3 oddziały 
 

 10 
 

 
 

 - 4-5 oddziałów 
 

  8 
 

 
 

 - 6 i więcej oddziałów 
 

  6 
 

4. 
 

 Dyrektor przedszkola z oddziałem specjalnym, liczącego: 
 

  
 

 
 

 - 2 oddziały 
 

 10 
 

 
 

 - 3 oddziały 
 

  8 
 

 
 

 - 4 i więcej oddziałów 
 

  6 
 

5. 
 

 Wicedyrektor przedszkola 
 

 10 
 

 
7. Wymiar zwolnień określony w ust. 6 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
zlecono nauczycielowi zastępstwo. 

§ 3. 1. Prezydent Miasta może dyrektorowi przedszkola, szkoły, placówki zmniejszyć tygodniowy 
wymiar godzin zajęć określony w § 2 ust. 6 i ust. 7 lub przyznać zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć. 

2. Dyrektor przedszkola, szkoły, placówki za zgodą Prezydenta Miasta może zwolnić wicedyrektora z 
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonych w § 2 ust. 6 i ust. 7. 

§ 4. Dyrektor szkoły za zgodą Prezydenta Miasta Knurów może nauczycielowi zatrudnionemu w 
pełnym wymiarze zajęć, obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, na czas określony lub do 
odwołania, ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej, albo prac zleconych przez 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę albo ze względu na szczególne 
warunki pracy nauczyciela w szkole lub placówce. 

§ 5. (skreślony). 
 


