
UCHWAŁA NR XIX/154/2020 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

            z dnia 23 września 2020 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek  tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz  przyznania 

zwolnienia od obowiązku realizacji  tych zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 oraz art. 91 d pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) Rada Powiatu Stalowowolskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko 

kierownicze w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2215) lub zwalnia się od obowiązku realizacji tych zajęć w sposób określony poniżej: 

Lp. Stanowisko Tygodniowy wymiar 
godzin zajęć 

1. Dyrektor szkoły 0 

2. Dyrektor Zespołu Placówek – Oświatowo - Wychowawczych 0 

3. Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 5 

4. Wicedyrektor szkoły 7 

5. Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 4 

6. Wicedyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 10 

7. Kierownik szkolenia praktycznego 12 

§ 2 

Obniżony tygodniowy wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 dotyczy również nauczyciela, który 

obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 

kierownicze i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiło powierzenie, a jeżeli warunki te powstały pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

§ 3 

Traci moc Uchwała Nr XLVIII/327/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24 września 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze oraz Uchwała 

Nr XXIX/203/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca 

Uchwałę Nr XLVIII/327/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie 



szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu  Stalowowolskiego. 

§ 5 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2020 roku. 

 

 

 Ryszard Andres 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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