
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/269/2017 

RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO 

z dnia 17 lipca 2017 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

– Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, z 2017 r. poz. 60) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

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

obniża się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 1379 z późn. zm.) o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym 

wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w następującej tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar zajęć 

1. Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącego 

do 10 oddziałów 

11 – 15 oddziałów 

16 – 20 oddziałów 

21 i więcej oddziałów 

 

7 

5 

3 

1 

2. Wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącego 

12 – 15 oddziałów 

16 i więcej oddziałów 

 

7 

5 

3. Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 3 

4. Wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 7 

5. Kierownik szkolenia praktycznego, opiekun laboratorium  

w szkole (zespole) liczącym: 

do 20 oddziałów 

21 i więcej oddziałów 

30 i więcej oddziałów 

 

 

12 

10 

7 

6. Kierownik statku szkolnego 13 

7. Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 6 

8. Dyrektor Bursy Szkolnej do 100 wychowanków 

powyżej 100 wychowanków 

12 

10 

9. Wicedyrektor Bursy Szkolnej 

Wicedyrektor Bursy Szkolnej* 

24 

   18* 

10. Dyrektor Publicznego Ogniska Artystycznego 6 

* w przypadku, kiedy dyrektorem jest osoba niebędąca nauczycielem 
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§ 2.1. Tygodniowy wymiar zajęć ustalonych z uwzględnieniem obniżki, o której mowa w § 1, dotyczy 

również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono  

te stanowiska. 

2. Wymiar zajęć obowiązuje od dnia pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono 

nauczycielowi zastępstwo. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIX/250/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 23 marca 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  

w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. 

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

Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r. 

  

 

 Przewodnicząca  

Rady Powiatu 

 

Danuta Wróbel 
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