
 

 

UCHWAŁA NR LV/804/2022 

RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 12 pkt 11, 

art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 

Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVI/675/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 3642) § 3 otrzymuje 

brzmienie:  

„§ 3. 1 Na wniosek: 

1) dyrektora, 

2) nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, 

3) nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie dyrektora, zwalnia się go całkowicie 

z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, w przypadku gdy 

jednostka danego typu, którą kieruje, spełnia jeden z poniższych warunków: 

Lp. Typ jednostki oświatowej 
Warunek zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
1 2 3 
1. przedszkole w przedszkolu zatrudnia się nie więcej niż dwóch pracowników 

administracji 
2. szkoła/zespół szkół łączna liczba oddziałów utworzonych w szkole/zespole szkół wynosi 18 

lub więcej  
lub 
szkoła/szkoła w zespole szkół prowadzi oddziały specjalne i/lub 

integracyjne i/lub oddziały sportowe 
lub 
szkoła/zespół szkół jest podmiotem zarządzającym ogólnodostępnym 

obiektem sportowym 
lub 
szkoła/zespół szkół jest ośrodkiem egzaminacyjnym w zakresie 

egzaminów zawodowych  
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lub 
w skład zespołu szkół wchodzą jednostki systemu oświaty niebędące 

szkołami 
3. centrum kształcenia ustawicznego centrum kształcenia ustawicznego pracuje więcej niż 5 dni  

w tygodniu  
lub 
centrum kształcenia ustawicznego jest ośrodkiem egzaminacyjnym 

w zakresie egzaminów zawodowych  
4. poradnia psychologiczno-

pedagogiczna 
czas pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej przekracza 

40 godzin tygodniowo 
5. specjalny ośrodek szkolno-

wychowawczy 
łączna liczba oddziałów utworzonych w specjalnym ośrodku szkolno-

wychowawczym wynosi 18 lub więcej 
6. bursa bursa jest wyznaczona do wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej 

i zarządzania kryzysowego 
7. pałac młodzieży liczba grup zajęć stałych utworzonych w pałacu młodzieży wynosi 50 lub 

więcej  

2. Zwolnienie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć obowiązuje na 

okres wskazany we wniosku, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, którego dotyczy wniosek. 

3. W przypadku złożenia wniosku: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego – zwolnienie obowiązuje od 1 września roku szkolnego, 

którego dotyczy wniosek; 

2) w trakcie roku szkolnego – zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu złożenia wniosku.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Jan Kuriata 
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