
Uchwała Nr XVIII/120/2004 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 23 września 2004 r. 
 

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania 
od realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

 
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118  poz. 1112 z późn. zm.), w związku z art. 12 pkt 11 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  
poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowych oraz zasady 
zwalniania od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:  
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych 

placówkach oświatowych, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112  
z późn. zm.), o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym 
nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w poniższej tabeli: 

 

Lp. Stanowisko 
Obowiązkowy 

tygodniowy wymiar 
godzin 

1. Dyrektor szkoły lub zespołu szkół każdego typu, liczących: 
6 – 8 oddziałów 
9 – 11 oddziałów 
12 – 16 oddziałów 
17 i więcej oddziałów bądź zespołu szkół wraz z centrum 
kształcenia ustawicznego 

 
8 
7 
5 
3 

2. Dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej 10 

3. Wicedyrektor szkoły lub zespołu szkół każdego typu, 
liczących: 
12 – 16 oddziałów 
17 i więcej oddziałów bądź zespołu szkół wraz z centrum 
kształcenia ustawicznego 

 
 
9 
7 

4. Kierownik szkolenia praktycznego 8 

 
2. Zarząd Powiatu Krapkowickiego może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora 

szkoły lub placówki oświatowej od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin 
zajęć, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły lub placówki powodują znaczne zwiększenie 
zadań dyrektora. 



3. Wymiar zajęć ustalony w ust. 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 zlecono nauczycielowi zastępstwo. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 

 
§ 3 

 
 Traci moc uchwała Nr XV/76/2000 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia  
27.04.2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowych oraz zasad 
zwalniania od realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 
 

§ 4 
  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 
 

 
 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
 
 

Krystian Komander 


