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UCHWAŁA NR L/258/2014
RADY POWIATU W PIŃCZOWIE
z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin oraz przyznania zwolnień od obowiązku ich
realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.
Dz. U. z 2014 r., poz. 191) i nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art.12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379,
Dz. U. z 2014 roku poz.1072 z późn. zm.), art.40 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) uchwala się:
§ 1. Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektorowi
i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także
nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
kierownicze oraz
zwalniania ich od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych określone zostały szczegółowo w załączniku nr 1.
§ 2. Zasady ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt
1a Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów
pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem
kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych
i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie
oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych
zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość określa załącznik nr 2.
§ 3. Trąci moc Uchwała Nr XVIII/84/2000 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 listopada 2000 roku oraz
Uchwała Nr XXII/106/2001 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 maja 2001 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 2970

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu
mgr inż. Ryszard Barna
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/258/2014
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 października 2014 r.
Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektorowi
i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także
nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych
§ 1. Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektorowi
i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także
nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
kierownicze oraz
zwalniania ich od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych określone zostały w następującej tabeli:
Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy
wymiar zajęć

1

2

3

1

2

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:
- do 4 oddziałów
- 5 – 6 oddziałów
- 7 – 8 oddziałów
- 9 – 16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów

14
12
10
7
5

Wicedyrektor szkoły (zespołu), wicedyrektor szkoły – dyrektor
ośrodka dokształcania zawodowego, wchodzącego w skład
14
zespołu o liczbie:
11
- 7-8 oddziałów
9
- 9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
Kierownik warsztatu szkolnego (laboratorium, szkolenia
praktycznego) we wszystkich typach szkół, kierownik
warsztatów przy centrum kształcenia ustawicznego, centrum
kształcenia praktycznego
Zastępca kierownika warsztatu szkolnego (laboratorium,
szkolenia praktycznego) we wszystkich typach szkół, centrum
kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego

Dyrektor:
- specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego
- pogotowia opiekuńczego

10
12

Kierownik pracowni (laboratorium) lub innej równorzędnej
jednostki organizacyjnej centrum kształcenia praktycznego
3

8

6

6
Wicedyrektor:
- specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, liczącego
10
od 71 do 200 wychowanków
- pogotowia opiekuńczego
10
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Kierownik internatu w specjalnym
wychowawczym, liczącym:
- do 70 wychowanków
- powyżej 70 wychowanków
Kierownik bursy szkolnej, liczącej:
- do 140 wychowanków
- od 141 do 200 wychowanków
- powyżej 200 wychowanków

ośrodku

Wicedyrektor
bursy
szkolnej,
200 wychowanków
Kierownik internatu liczącego:
- do 140 wychowanków
- od 141 do 200 wychowanków
- powyżej 200 wychowanków

liczącej
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szkolno –
12
10
12
10
8
powyżej 12
14
12
10

Zastępca
kierownika
internatu
liczącego
powyżej 12
200 wychowanków
Dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej terenowej

12

§ 2. Zarząd Powiatu może zwalniać nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze od realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa w § 1, w całości lub części, nie dłużej jednak
niż na okres jednego roku szkolnego. Zwolnienie następuje na wniosek nauczyciela, o ile warunki
funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.
§ 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach mogą być przydzielone
godziny ponadwymiarowo w wymiarze nieprzekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba, że z planów
nauczania wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.
§ 4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych
nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi
zastępstwo.

Przewodniczący Rady
Powiatu
mgr inż. Ryszard Barna
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/258/2014
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 października 2014 r.
Zasady ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół, o których mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 1a Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej,
nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz
zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na
odległość.
§ 1. pkt. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą oraz na rzecz ich rodzin przez nauczycieli
zatrudnionych w pełnym wymiarze ustala się według następujących norm:
1. pedagodzy i psycholodzy szkolni (1 godzina zajęć = 60 min) – 30 godzin
2. nauczyciele wszystkich typów szkół prowadzących zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i zajęcia
specjalistyczne o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym, logopedycznym, socjoterapeutycznym oraz
terapeutycznym (1 godzina zajęć = 45 min) – 30 godzin
§ 2. pkt. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin
prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się wg przedmiotu, dla którego
wymiar jest korzystniejszy, jeżeli nauczyciel naucza tego przedmiotu w conajmniej połowie obowiązkowego
wymiaru.

Przewodniczący Rady
Powiatu
mgr inż. Ryszard Barna

