UCHWALA NR VH/49/11
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie okreslenia zasad udzielania i rozmiaru obnizek tygodniowego obowi^zkowego wymiaru godzin
zajec dla nauczycieli, ktorym powierzono stanowiska kierownicze w szkolach lub placowkach oraz zasad
przyznawania zwolnien od obowiqzku realizacji zajec
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 2 w zwiazku z art. 91 d pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; Dz. U. 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;Dz. U z 2008 r Nr 145 poz. 917; Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.l; Nr 56, poz. 458;
Nr 67, poz.572; Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650; Nr 219, poz. 1706) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorza^dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. 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, Dz. U. z 2003 r.Nr
162 poz. 1568, D z . U . z 2004 r . N r 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz.
l l l l , N r 2 2 3 p o z . 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241, oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146;Nr40,poz.230;Nr 106, poz. 675)
Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co nastepuje:
§ 1. Uchwala si? zasady udzielania i rozmiar obnizek tygodniowego obowia^zkowego wymiaru godzin zaj?c dla
nauczycieli, ktorym powierzono stanowiska kierownicze w szkolach lub placowkach oraz zasady przyznawania
zwolnien od obowiazku realizacji zaj^c, w brzmieniu zalacznika do niniejszej uchwaty.
§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si? Zarzadowi Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.
§3. Traci moc Uchwala Nr 54/99 Zarzadu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 sierpnia 1999 r.
w sprawie zasad udzielania rozmiaru znizek dla nauczycieli, ktorym powierzono stanowiska kierownicze
w szkolach oraz zwolnien od obowiazku realizacji tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zaj^c
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuriczych.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Lodzkiego z moc^obowiazujac^od dnia 1 wrzesnia 2011 r.
/

Przewodniczacy Rady Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim

'?
zerwinski
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Zatacznik do Uchwaty Nr VII/49/11
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 2 czerwca 2011 r.
Zasady udzielania i rozmiar obnizek tygodniowego obowi^zkowego wymiaru godzin zaj^c dla nauczycieli,
ktorym powierzono stanowiska kierownicze w szkolach lub placowkach oraz zasady przyznawania zwolnien
od obmvia/kii realizacji zaj^c
§ 1. 1. Ilekroc w niniejszym Zala^czniku jest mowa bez blizszego okreslenia o szkole nalezy przez to rozumiec
szkole. (szkoty pola^czone w zespot) lub placowki oswiatowe prowadzone przez powiat piotrkowski.
2. Nauczycielom, ktorym powierzono stanowiska kierownicze w szkolach, zatrudnionych w pelnym wymiarze
zajec, obniza si? tygodniowy obowi^zkowy wymiar godzin zaj^c dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych,
prowadzonych bezposrednio z uczniami albo na ich rzecz do wysokosci okreslonej w tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowia.zkowy wymiar godzin
zaj?c

1

2

3

1

2

Dyrektor szkoty kazdego typu licz^cej:

-

do 4 oddzialow

12

5-6 oddzialow

10

7-8 oddziatow

8

9-l6oddziatow

5

17 i wi?cej oddzialow

3

Wicedyrektor szkoty kazdego t\pu licza,cej:

-

10-11 oddziatow

12

12- 16 oddzialow

9

17 i wifcej oddzialow

7

3

Kierownik warsztatu szkolnego (kierownik szkolenia praktycznego)

4

4

Zast?pca kierownika warsztatu szkolnego (zast?pca kierownika szkolenia praktycznego)

6

5

Dyrektor centrum ksztakenia ustawicznego lub dyrektor centrum ksztatcenia
praktycznego

3

6

Wicedyrektor centrum ksztalcenia ustawicznego lub wicedyrektor centrum ksztalcenia
praktycznego

7

Kierownik internatu licz^cego:

-

7

8

do 140 wychowankow

12

powyzej 1 40 wychowankow

10

Dyrektor domu dziecka:

-

do 40 wychowankow

8

powyzej 40 wychowankow

6

§2. l . W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, w ramach posiadanych srodkow finansowych mozna
zwolnic dyrektora szkoty (placowki) od obowia^zku realizacji tygodniowego wymiaru zaj^c okreslonego w art. 42
ust. 3 ustawa Karta Nauczyciela jezeli warunki funkcjonowania szkoly powodujq. znaczne zwie_kszenie zadan
dyrektora.
2. Zwolnienia, o ktorym mowa w ust. 1 udziela si? na rok szkolny, na umotywowany wniosek dyrektora szkoly
zlozony do dnia 15 marca danego roku. Zwolnienie od zaj^c dotyczy rowniez nauczyciela zajmuja^cego stanowisko
kierownicze w zast^pstwie nauczyciela, ktoremu powierzono to stanowisko.
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§ 3. Wymiar zaj^c ustalony zgodnie z §1 niniejszego zal^cznika do uchwary odnosi si? rowniez do nauczycieli
zajmuja^cych stanowiska kierownicze w zast^pstwie nauczycieli, ktorym powierzono te stanowiska ztym, ze
obowia^zuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesia^ca nast?puja_cego po miesiq.cu, w ktorym zlecono
nauczycielowi zast^pstwo.
§ 4. Organizacj? pracy szkoly (placowki) opracowan^ na podstawie wymienionych zasad okresla corocznie
arkusz organizacyjny zatwierdzany przez starost? powiatu piotrkowskiego.
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