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UCHWAŁA NR LV/27/10
RADY POWIATU W STASZOWIE

z dnia 9 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 
oraz zasad obniżania nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 
142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z póżn. zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje: 

§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Staszowski. 

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski 
w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć określonych w tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy 
wymiar zajęć

1 Dyrektor szkoły każdego typu, zespołu szkół (z wyjątkiem szkoły specjalnej), liczącej:
─ do 8 oddziałów 8

─ od 9 do 16 oddziałów 5
─ 17 i więcej oddziałów 3

2 Wicedyrektor szkoły każdego typu, zespołu szkół (z wyjątkiem szkoły specjalnej), liczącej: 
─ do 16 oddziałów 9

─ 17 i więcej oddziałów 7

3 Dyrektor bursy szkolnej, liczącej:
─ do 100 wychowanków 10

─ 101 i więcej wychowanków 8
4 Wicedyrektor bursy szkolnej 12

5 Kierownik internatu (z wyjątkiem internatu w SOSW) 
─ do 100 wychowanków 12

─ 101 i więcej wychowanków 10

6
Dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej i poradni specjalistycznej lub zespołu poradni, w których liczba 
etatów pedagogicznych wynosi: 
─ do 12 etatów

10

─ od 13 do 19 etatów 6
─ 20 i więcej etatów 4

7 Wicedyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej i poradni specjalistycznej 10
8 Kierownik filii poradni psychologiczno - pedagogicznej 14
9 Dyrektor centrum kształcenia praktycznego 4
10 Wicedyrektor centrum kształcenia praktycznego 8

11 Kierownik warsztatu szkolnego we wszystkich typach szkół (z wyjątkiem warsztatu w szkole specjalnej), 
w centrum kształcenia praktycznego 9

12 Kierownik szkolenia praktycznego koordynujący zajęcia praktyczne poza szkołą (w tym z klasami 
wielozawodowymi) 9

§ 3. Do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to stanowisko, wymiar zajęć 
ustalony zgodnie z § 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. 1. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły lub placówki powodują zwiększenie zadań dyrektora szkoły organ prowadzący może 
zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć o których mowa w § 2. 

2. Organ prowadzący zwalnia dyrektora szkoły lub placówki z obowiązku realizacji zajęć o których mowa w § 2 w przypadku 
powołania na stanowisko dyrektora osoby nie będącej nauczycielem. 
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§ 5. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, na podstawie mianowania lub umowy o pracę można obniżyć 
tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z tytułu wykonywania prac zleconych przez organ 
prowadzący szkołę (np. zadań doradcy metodycznego itp.). 

§ 6. Obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela zwanego dalej „zniżką godzin zajęć” dokonuje organ prowadzący na 
wniosek dyrektora szkoły, określając jednocześnie wysokość zniżki i czas na który jej udzielono. 

§ 7. Zniżka godzin z przyczyn określonych w § 5 nie może przekraczać 1/3 wymiaru godzin. 

§ 8. Zniżka godzin, o której mowa w § 5 może być cofnięta w każdym czasie bez potrzeby wypowiedzenia, jeżeli zaistnieją przyczyny 
uzasadniające potrzebę cofnięcia zniżki. 

§ 9. Traci moc Uchwała XIX/111/07 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek 
dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat staszowski 
oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie oraz dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 
Staszowski. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
z mocą obowiązującą od 1 września 2010 roku. 

Przewodniczący Rady 

Damian Sierant
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z póżn. zm.) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii powiatowych związków zawodowych Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Staszowie i Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Staszowie, Rada Powiatu określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze. 


