
 

 

UCHWAŁA NR XII/60/19 

RADY POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie obniżek w wymiarze godzin zajęć dydaktycznych dla osób pełniących kierownicze stanowiska 

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat bieruńsko-

lędziński 

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

powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w związku z art. 42 ust. 6 oraz ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) po przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych   

Rada Powiatu Bieruńsko–Lędzińskiego  

uchwala: 

§ 1. 1. W szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat bieruńsko-lędziński jest organem 

prowadzącym, określa się obniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla 

dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze zgodnie z poniższą 

tabelą: 

Lp. Stanowisko kierownicze 
Obniżka tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć 

1. dyrektor szkoły liczącej: 

- do 11 oddziałów 

- 12 i więcej oddziałów 

 

12 

15 

2. wicedyrektor szkoły liczącej 12 i więcej oddziałów 11 

3. dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 10 

4. wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 5 

5. inne stanowiska kierownicze 10 

2. Ustalone w ust. 1 obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych odnoszą 

się również do nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko kierownicze. Obniżka obowiązuje od pierwszego dnia tygodnia następującego po 

tygodniu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LIV/257/18  Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie obniżek w wymiarze godzin zajęć dydaktycznych dla osób pełniących kierownicze stanowiska oraz 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest powiat bieruńsko-lędziński. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady 

 

 

Anna Kubica 
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