
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/240/2014 

RADY POWIATU W CZĘSTOCHOWIE 

z dnia 25 września 2014 r. 

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

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191) oraz po zasięgnięciu opinii w trybie 

art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz.167) Rada Powiatu 

w Częstochowie uchwala: 

§ 1.  Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 

organem prowadzącym jest powiat częstochowski. 

§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, o wysokość określoną w poniższej tabeli, 

z zastrzeżeniem ust. 2: 

 

L.p. 

 Stanowisko kierownicze  Obniżka tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć 

 1  dyrektor szkoły (zespołu) liczącej:    

    a) do 8 oddziałów  10 

    b) 9 -16 oddziałów  13 

    c) 17 i więcej oddziałów  15 

 2  wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącej:    

    a) 12 - 16 oddziałów  9 

    b) 17 i więcej oddziałów  11 

 3  dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej  10 

 4  dyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego  14 

 5  wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego 

zatrudniającego więcej niż 15 pracowników pedagogicznych 

 14 

 6  utworzone za zgodą organu prowadzącego na podstawie ramowego 

statutu szkoły (szkół wchodzących w skład zespołu) lub placówki: 

   

    a) wicedyrektor  1 

    b) kierownik szkolenia praktycznego w szkołach (zespołach) 

liczących co najmniej 13 oddziałów z kształceniem zawodowym 
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    c) kierownik internatu szkoły  18 

    d) dodatkowe lub inne  1 

2. Dyrektorowi szkoły (zespołu), w której brak odpowiedniej ilości godzin, tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin obniża się  do co najmniej 1 godziny. 

3. Obniżki, o których mowa w niniejszej uchwale, dotyczą również nauczyciela, który obowiązki 

kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze i obowiązują tego 

nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zastępstwo zostało mu 

powierzone. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Częstochowie. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/209/2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2008 r. 

w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez powiat częstochowski oraz 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 22, poz. 568 ). 

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

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r. 

  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jarosław Rydzek 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4850


		2014-09-30T15:35:26+0000
	Polska
	IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




