
Projekt

UCHWAŁA ....................
RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli  pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach 
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t. j.  
Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 42 ust.6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karty Nauczyciela  ( t. j. Dz. U. z 2018r.  poz. 967 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych 
oraz po konsultacjach społecznych

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze  oraz 
nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach wszystkich typów i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Rada Powiatu w Bielsku-Białej, tygodniowy wymiar zajęć w wysokości określonej w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Ustalony dla dyrektorów w §1 wymiar godzin przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono zastępowanie nieobecnego dyrektora, a ustaje z końcem 
miesiąca, w którym wicedyrektor zaprzestał pełnić zastępstwo.

§ 3. W pozostałych przypadkach obowiązkowy wymiar godzin określony w §1 przysługuje od dnia objęcia 
stanowiska lub powierzenia zastępstwa przez Zarząd Powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr I/37/184/2001r Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 31 maja 2001 r. 
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach 
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w Bielsku-Białej oraz 
Uchwała Nr II/40/304/2005 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 września 2005 r. i Uchwała Nr 
III/16/109/07 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2007 r. ją zmieniające.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od 1 września 2019 r.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia....................2019 r.

TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN DYDAKTYCZNYCH

KADRA KIEROWNICZA 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar godzin
1. Dyrektor szkoły/zespołu szkół/ każdego typu liczącej:

- do 12 oddziałów
- od 12 do 24 oddziałów
- 25 i więcej oddziałów

6
4
2

2. Kierownik warsztatów szkolnych / szkolenia 
praktycznego /świetlicy szkolnej  / we wszystkich typach 
szkół

6

3. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 8
4. Dyrektor placówki pozaszkolnej 8
5. Dyrektor domu wczasów dziecięcych 6
6. Wicedyrektor we wszystkich typach szkół i placówek 4 godziny więcej od wymiaru godzin 

dyrektora danej szkoły lub placówki
7. Wicedyrektor oraz nauczyciel pełniący obowiązki 

kierownicze w zastępstwie za nauczyciela, któremu 
powierzono stanowisko kierownicze

jak na zastępowanym stanowisku 
kierowniczym w danym typie szkół 

i placówek
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