
Projekt 

Uchwała Nr ………../......./2013 

Rady Powiatu w Olecku 

z dnia ……………. 2013 r. 

  

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego  

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół)  

i placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.  

  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, 

poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241; 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 

113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz 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, zm. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, 

poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176,  

poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. 

Nr 1, poz. 1, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, Nr 56, poz. 458 i Nr 97, poz. 800; z 2011 r. Nr 149,  

poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i poz. 1544) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

  

§ 1. 

Ustala się szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego  

wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym  

powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół) i placówkach oświatowych oraz 

zasady zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr XXXVII/222/10 Rady Powiatu w Olecku z dnia 24 czerwca 2010 r.  

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiąz-

kowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, 

którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół) i placówkach  

oświatowych oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.  

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.  

.  

               

 Przewodniczący Rady Powiatu 

 

         Wacław Sapieha  
Sporządziła: Urszula Nejfert 

Olecko, 13.03.2013 r. 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …………./......../2013 

         Rady Powiatu w Olecku 

z dnia ………………. 2013 r. 

 

  

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół) 

i placówkach oświatowych obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela do wymiaru zajęć określonych w poniższej tabeli: 

 

 2. Zarząd Powiatu w Olecku, w ramach posiadanych środków finansowych, w uzasadnionych 

przypadkach może dyrektorowi i wicedyrektorowi: 

a) zwiększyć rozmiar obniżek, o której mowa w pkt 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły 

powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora, 

b) zwolnić od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

3.  Zmniejszenie lub zwolnienie z realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych      

może nastąpić na wniosek dyrektora. 

4. Zarząd Powiatu w Olecku zwalnia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji zajęć, o których 

mowa w pkt 1, w przypadku powołania na stanowisko dyrektora osoby nie będącej  

nauczycielem. 

5. Obniżony wymiar zajęć, o których mowa w pkt 1, obowiązuje nauczyciela zastępującego  

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, od pierwszego dnia miesiąca  

następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków  

na tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić  

to stanowisko.  

 

 

 

Sporządziła: Urszula Nejfert 

Olecko, 13.03.2013 r. 

Lp. Stanowiska kierownicze 
Tygodniowy  

 wymiar zajęć 

1. 

Dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu, liczącej:  

- od 9 do 16  

- 17 i więcej oddziałów  

 

7 godzin 

5 godzin 

2. Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych  6 godzin 

3. Wicedyrektor szkoły (zespołu) i Ośrodka  9 godzin 

4. 
Kierownik kształcenia praktycznego (kierownik warsztatów)  

we wszystkich typach szkół  
12 godzin 

5. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  12 godzin 

6. Kierownik internatu szkolnego 20 godzin 

7. Doradca metodyczny  12 godzin 


