UCHWAŁA NR XXXVI.212.2022
RADY POWIATU LESKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zadań oraz w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Leski.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r.
poz.528), art. 42 ust. 3 i art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r.
poz.1762)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1.
Nauczycielom, którym powierzono wskazane niżej stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach)
każdego typu, zespołach szkół prowadzonych przez Powiat Leski ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczychi wychowawczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela przedstawiony poniżej:
L.p.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Stanowisko Kierownicze
Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:
- do 8 oddziałów
- 9 -12 oddziałów
- 13-16 oddziałów
- powyżej 16 oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:
- do 12 oddziałów (za zgodą organu prowadzącego)
- 13-16 oddziałów
- powyżej 16 oddziałów
Kierownik kształcenia praktycznego i artystycznego
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego:
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

Tygodniowy
wymiar zajęć
10
8
6
5
12
9
8
9
7
10
6
12

§ 2.
Wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z §1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych
nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono to zastępstwo.
§ 3.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może zwolnić w całości lub w części na czas
określony nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, z obowiązku realizacji tygodniowego
wymiaru zajęć ustalonego w §1 niniejszej uchwały.
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§ 4.
Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczycieli
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Powiat Leski zgodnie z poniższą tabelą:
L.p.
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.

Stanowisko
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Nauczyciel bibliotekarz
Wychowawca Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Wychowawca Bursy Szkolnej
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Tygodniowy wymiar
godzin zajęć
20
20
20
30
24
30
20

§ 5.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze w ramach jednego etatu, dla których przewidziana jest różna liczba godzin
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustala się według przedmiotu o niższym wymiarze
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
§ 6.
Godziny ponadwymiarowe nauczyciela, o którym mowa w § 5 rozlicza się od ustalonego tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
§ 7.
Traci moc uchwała nr IX.57.2019 Rady Powiatu Leskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Leski oraz przyznawania zwolnienia od
obowiązku realizacji tych zadań.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Małecki
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