
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/202/2017 

RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO 

z dnia 18 sierpnia 2017 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania zwolnienia od 

obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć 

można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2016, poz. 814 z późn. zm.), art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 

z 2016, poz. 1943 z późn.zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2, 42a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017, poz. 1189 z późn. zm.) 

 uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły (zespołu) lub placówki oraz nauczycielowi pełniącemu inne 

stanowisko kierownicze w szkole (w zespole) lub placówce, a także nauczycielowi, który obowiązki 

kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, do wymiaru określonego w poniższej tabeli: 

 Lp.  Stanowisko kierownicze 
 Tygodniowy  

 wymiar zajęć 

1. 

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:   

- 8 -16 oddziałów 4 

- 17 i więcej oddziałów 3 

Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej: 

- 9 oddziałów i wyżej 
9 

2. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 14 

      

3. Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych:   

  - Dyrektor 3 

  - Wicedyrektor 9 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 września 2017 r.

Poz. 2933



§ 3. Traci moc uchwała Nr V/26/11 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 9 marca 2011 roku 

(z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, 

przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze 

zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r 

  

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu 

 

Ryszard Urban 
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