
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/414/18 

RADY POWIATU STRZELECKIEGO 

z dnia 25 lipca 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych, dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska 

kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki 

Na podstawie 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 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach  

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, a także nauczycielom, którzy 

obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  

- Karta Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela 

tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w poniższej tabeli: 

Lp. FUNKCJA 

Tygodniowy obniżony 

wymiar zajęć 

dydaktycznych 

(wychowawczych, 

opiekuńczych) 

1. 

Dyrektor zespołu szkół/szkoły każdego typu liczącej: 

- do 16 oddziałów 

- od 17 i więcej oddziałów 

5 

3 

2. 

Wicedyrektor zespołu szkół/szkoły każdego typu liczącej: 

- do 16 oddziałów 

- od 17 i więcej oddziałów 

9 

7 

3. Dyrektor zespołu placówek/placówki 3 

4 Wicedyrektor zespołu placówek / placówki 7 

5. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 10 

6. Dyrektor szkolnego schroniska młodzieżowego  20 

7. Kierownik w szkolnym schronisku młodzieżowym 30 

7. Kierownik ośrodka  8 

7. 

Kierownik szkolenia praktycznego 

- do 16 oddziałów 

- od 17 i więcej oddziałów 

 

9 

7 

9. Doradca metodyczny (przy powierzeniu funkcji w ramach stosunku pracy w szkole) 12 

§ 2. W przypadku, gdy szkołą lub placówką oświatową kieruje osoba niebędąca nauczycielem, rozmiar 

obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektora(ów) zmniejsza się o 25%. 
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§ 3. Obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć odnosi się także do nauczycieli, którzy 

obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że 

obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo. 

§ 4. Organ prowadzący może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji zajęć  

w ramach obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lub zmniejszyć ten wymiar na czas 

określony, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły lub placówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. 

§ 5. Traci moc uchwała nr X/100/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie 

określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne 

stanowiska kierownicze. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku. 

  

 

 Przewodniczący Rady 

 

Stanisław Krawiec 
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