
 

 

UCHWAŁA NR V/49/15 

RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO 

z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek, obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

i placówkach oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karta Nauczyciela oraz liczby etatów bibliotekarzy w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Siemiatycki 

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  

– Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 191 ze zm.) Rada Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dla nauczycieli szkół i placówek Powiatu Siemiatyckiego zasady udzielania i rozmiar 

zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasady 

zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy 

obowiązkowych wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony 

w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym 

nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze 
Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar godzin  

1. 

Dyrektor szkoły/ zespołu / każdego typu z wyjątkiem szkoły specjalnej 

/zespołu/ liczącej: 

- do 16 oddziałów 

- 17 i więcej oddziałów 

Dyrektor Szkoły Specjalnej  

 

 

5 

4 

9 

2. 

Wicedyrektor szkoły /zespołu/ każdego typu z wyjątkiem szkoły 

specjalnej /zespołu/: 

- do 16 oddziałów 

- 17 i więcej oddziałów 

Wicedyrektor szkoły specjalnej /zespołu/  

 

 

11 

9 

14 

3. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  12 

4. Kierownik szkolenia praktycznego  10 

5. 

Kierownik internatu liczącego: 

- do 50 wychowanków 

- do 80 wychowanków 

Powyżej 80 wychowanków  

 

22 

14 

10 
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§ 2. 1. Organ prowadzący szkołę, może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły  

od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 

jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. Zwolnienie  

to obowiązuje w określonym czasie i jest równoznaczne z rezygnacją z godzin ponadwymiarowych. Pozostały 

czas pracy osób na stanowiskach kierowniczych nie jest normowany. 

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym że obowiązujące tych 

nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zlecono nauczycielowi 

zastępstwo. 

§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą i słuchaczami szkół i placówek oświatowych oraz na rzecz 

dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 

26 stycznia 1982 roku zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin ustala się wg następujących norm: 

L.p. Stanowisko 
Obowiązkowy tygodniowy wymiar 

godzin 

1 
Nauczyciele szkół i placówek prowadzący zajęcia rewalidacyjno  

– wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo 

w stopniu głębokim 
18 

2 
Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi a także inni specjaliści 

prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach 

i placówkach 
20 

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi , młodzieżą oraz na rzecz 

dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w pkt. 1 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, 

wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych. 

3. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, przez godzinę wykładów ćwiczeń 

i konsultacji należy rozumień jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 min. przez 

godzinę pozostałych zajęć – 60 minut. 

4. Odbyte godziny zajęć wymienionych w pkt 3 oraz godziny wynikające z planu nauczania, lecz 

nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy przekraczające połowę tygodniowego wymiaru, 

są godzinami ponadwymiarowymi. 

§ 4. Ustala się limity etatów bibliotekarzy w każdej ze szkół: 

- 0 – 300 uczniów - 1 etat, 

- 301 – 550 uczniów – 2 etaty, 

- powyżej 550 uczniów - 2,5 etatu. 

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

Województwa Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady 

Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz 
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