
UCHWAŁA NR LIX/481/00

Rady Miasta Krakowa

z dnia 30 sierpnia 2000 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach,

oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych ,

wychowawczych i opiekuńczych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr
132 poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734,
Nr 123 poz. 775, z 1998 r Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/ oraz art. 12 pkt 11 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91 poz. 578, zm. Dz. U. Nr
155 poz. 1014, z  2000 r. Dz. U. Nr 12 poz. 136/ oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /tekst jednolity z 1997 r. Dz. U. Nr 56 poz. 357, z 1998 r.
Nr 106 poz. 668, Nr 162 poz. 1118, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239/ Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach

prowadzonych przez Miasto Kraków obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych określony w art. 42 ust. 3, ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997 roku Dz. U. Nr 56 poz.
357, z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, o liczbę godzin zajęć
stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a
wymiarem określonym w  tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.
W uzasadnionych przypadkach można zwolnić dyrektora szkoły /zespołu/ lub placówki

od obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć lub zwiększyć wymiar zniżki
godzin, o której mowa w § 1, jeśli warunki funkcjonowania szkoły lub placówki powodują
znaczne zwiększenie zadań dyrektora. Zwolnienie dyrektora szkoły lub placówki od
obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć wymaga opinii Małopolskiego
Kuratora Oświaty.

§ 3.
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska określone w § 1, można przydzielić stałe

godziny ponadwymiarowe jeśli wynikają one z naturalnego przekroczenia obniżonego
tygodniowego wymiaru zajęć spowodowanego liczba godzin zajęć edukacyjnych określoną w
planie nauczania dla danego oddziału, nie więcej niż 2 godziny tygodniowo.
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§ 4.
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.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r.

Wiceprzewodniczący Rady

Bogusław KOŚMIDER



Załącznik do uchwały Nr LIX/481/00
Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Lp. Stanowisko kierownicze Obniżony
tygodniowy wymiar

zajęć
w godzinach

1. Dyrektor przedszkola czynnego 5 godz. dziennie, liczącego:
- 2 oddziały
- 3 i więcej oddziałów 20

18
2. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. Dziennie ,

liczącego:
- do 3 oddziałów
- 4-5 oddziałów
- 6 i więcej oddziałów

Wicedyrektor przedszkola liczącego:
- 6 i więcej oddziałów

12
 8
 6

12

3. Dyrektor przedszkola specjalnego  liczącego :
- 1 oddział
- 2 oddziały
- 3 i więcej oddziałów

12
10
8

 4. Dyrektor szkoły /zespołu/ każdego typu, dyrektor centrum
kształcenia ustawicznego o liczbie:

- do 8 oddziałów
- 9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów

Wicedyrektor szkoły /zespołu/, wicedyrektor centrum kształcenia
ustawicznego, wicedyrektor szkoły-dyrektor ośrodka
dokształcania zawodowego, wchodzącego w skład zespołu o
liczbie  :

- 9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów

8
5
3

9
7

5. Kierownik punktu filialnego szkoły podstawowej lub filii
pozostałych szkół /zespołu/, liczących:

- do 4 oddziałów
- 5 i więcej oddziałów

12
10

6. Dyrektor centrum kształcenia praktycznego
Wicedyrektor centrum kształcenia praktycznego

3
7
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7. Kierownik warsztatu szkolnego funkcjonującego

w ramach jednostki budżetowej (szkolenia praktycznego) we
wszystkich typach szkół, w centrum kształcenia praktycznego i
centrum kształcenia ustawicznego
Zastępca kierownika warsztatu szkolnego funkcjonującego w
ramach jednostki budżetowej (szkolenia praktycznego) we
wszystkich typach szkół, centrum kształcenia ustawicznego i
centrum kształcenia praktycznego
Kierownik pracowni /laboratorium/ lub innej równorzędnej
jednostki organizacyjnej we wszystkich typach szkół , centrum
kształcenia praktycznego
i centrum kształcenia ustawicznego

8

10

10
8. Kierownik warsztatu szkolnego funkcjonującego jako

gospodarstwo pomocnicze we wszystkich typach szkół oraz  przy
centrum kształcenia praktycznego i centrum kształcenia
ustawicznego

Zastępca kierownika warsztatu szkolnego funkcjonującego jako
gospodarstwo pomocnicze we wszystkich typach szkół oraz przy
centrum kształcenia praktycznego i centrum kształcenia
ustawicznego
Kierownik warsztatu szkolnego funkcjonującego
w ramach jednostki budżetowej (szkolenia praktycznego) we
wszystkich typach szkół,
w centrum kształcenia praktycznego i centrum kształcenia
ustawicznego
Zastępca kierownika warsztatu szkolnego funkcjonującego w
ramach jednostki budżetowej (szkolenia praktycznego) we
wszystkich typach szkół, centrum kształcenia ustawicznego i
centrum kształcenia praktycznego
Kierownik pracowni /laboratorium/ lub innej równorzędnej
jednostki organizacyjnej we wszystkich typach szkół, centrum
kształcenia praktycznego
i centrum kształcenia ustawicznego

4

8

8

10

10
8. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej :

- koordynacyjnej
- terenowej, w tym  specjalistycznej

Wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej
- koordynacyjnej
- terenowej, w tym  specjalistycznej

Kierownik filii poradni psychologiczno-pedagogicznej

6
10

10
14
12
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9. Dyrektor domu dziecka (zespołu placówek):
- do 40 wychowanków
- od 41 do 70 wychowanków
- powyżej 70 wychowanków

Wicedyrektor domu dziecka (zespołu placówek)
- do 70 wychowanków
- powyżej 70 wychowanków

8
6
4

10
8

10. Dyrektor:
- specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
- pogotowia opiekuńczego

Wicedyrektor
- specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego liczącego

od 71 do 200 wychowanków
- pogotowia opiekuńczego

4
4

8

8
11. Dyrektor ośrodka:

- adopcyjno-opiekuńczego
- adopcyjno-opiekuńczego prowadzącego wojewódzki

bank danych
- adopcyjno-opiekuńczego upoważnionego przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej do współpracy
zagranicznej

12

10

8

12. Kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno-
wychowawczym, liczącym:

- do 70 wychowanków
- powyżej 70 wychowanków

10
8

13. Dyrektor bursy szkolnej, liczącej:
- do 140 wychowanków
- od 141 do 200 wychowanków
- powyżej 200 wychowanków

Wicedyrektor bursy szkolnej, liczącej powyżej 200
wychowanków

10
8
6

10
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14. Kierownik internatu szkolnego , liczącego:
- do 140 wychowanków
- od 141 do 200 wychowanków
- powyżej 200 wychowanków

Zastępca kierownika internatu liczącego powyżej 200
wychowanków

12
10
8

12
15. Kierownik świetlicy w szkole specjalnej:

- do 30 wychowanków
- od 31  do 80 wychowanków
- od 81 do 120 wychowanków
- powyżej 120 wychowanków

18
14
12
10

16. Dyrektor świetlicy i klubu środowiskowego, w tym świetlicy i
klubu profilaktyczno-wychowawczego, świetlicy i klubu
terapeutycznego, liczącego:

- do 30 wychowanków
- od 31 do 100 wychowanków
- od 101 do 150 wychowanków
- powyżej 150 wychowanków

22
18
16
14

17. Dyrektor pałacu młodzieży
Wicedyrektor pałacu  młodzieży
Kierownik działu w pałacu młodzieży
Kierownik pracowni w pałacu młodzieży

4
8
12
16

18. Dyrektor młodzieżowego domu kultury
Wicedyrektor młodzieżowego domu kultury
Kierownik działu w  młodzieżowym domu kultury
Kierownik pracowni w  młodzieżowym domu kultury

6
10
12
16

19. Dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego
Wicedyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego

6
10

20. Dyrektor ośrodka dokształcania zawodowego, działającego poza
zespołem szkół 10


