UCHWAŁA NR XIV/99/2012
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
z dnia 28 maja 2012 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek oraz rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat
wysokomazowiecki
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz.
887, Nr 217, poz. 1281) i art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia Karta Nauczyciela ( Dz.U. z
2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, 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, Nr
247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz.1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r.
Nr 149, poz. 887, Nr 205, 1206) uchwala się, co następuje:
§ .1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/103/2008 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek oraz rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat
wysokomazowiecki (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 149, poz. 1630, z 2009 r. Nr 186, poz. 1987)
otrzymuje brzmienie:
„Zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego rozmiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
1. Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późń. zm. ) nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, do wymiaru
określonego w poniższej tabeli:
Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoly (zespołu szkół)

3 godziny

2.

Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)

6 godzin

3.

Dyrektor
poradni
pedagogicznej

psychologiczno- 5 godzin

4.

Kierownik warsztatów szkolnych

6 godzin

5.

Kierownik szkolenia praktycznego

10 godzin

6.

Kierownik internatu

12 godzin

.2 Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się również do nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to
stanowisko na okres nie krótszy niż 30 dni z tym, że obowiązywałby tych nauczycieli od
pierwszego dnia tygodnia następującego po 30 dniach powierzenia, a kończyłby się na
pełnym tygodniu wykonywania zastępstwa.
.3 Starosta Wysokomazowiecki w uzasadnionych przypadkach może obniżyć
tygodniowy wymiar godzin określony w ust. 1 lub zwolnić od obowiązku realizacji zajęć,
jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenia zadań osób
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub wynika to z organizacji danej szkoły.”
§ .2 Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.
§ .3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

