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UCHWAŁA NR 662/XLIV/2010
RADY POWIATU W LUBLIŃCU

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. 
w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), 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 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 

Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje : 

§ 1. W uchwale Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie 
przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych § 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o liczbę godzin zajęć 
stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem 
określonym w następującej tabeli: 

 
Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar godzin

Dyrektor zespołu szkół
każdego typu, liczącego:
- do 8 oddziałów 6
- od 9 do 16 oddziałów 5
- od 17 do 24 oddziałów 4

1.

- powyżej 24 oddziałów 3
Wicedyrektor zespołu szkół
każdego typu, liczącego:
- do 8 oddziałów 10
- od 9 do 16 oddziałów 9
- od 17 do 24 oddziałów 8

2.

- powyżej 24 oddziałów 7
3. Kierownik warsztatu szkolnego (szkolenia praktycznego) we wszystkich typach szkół 9
4. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 10
5. Wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 15
6. Dyrektor domu dziecka 6
7. Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego 4
8. Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego 6
9. Kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 6
10. Kierownik internatu 15
11. Dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego 4
12. Wicedyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego 6

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady 

mgr Lidia Kucharczyk


