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Poz. 2644
UCHWAŁA NR XXXVI/216/2017
RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Jarosławski,
oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm.)
Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje :
§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono wskazane niżej stanowiska kierownicze w szkołach
i placówkach oświatowych publicznych każdego typu (zespołach szkół) prowadzonych przez Powiat
Jarosławski, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela do ustalonego niżej w godzinach, tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć.
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II.

SSTANOWISKO KIEROWNICZE
Dyrektorzy szkół ( zespołów ) każdego typu :

TYGODNIOWY WYMIAR ZAJĘĆ

1. Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu bez wicedyrektora.
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2.Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu z jednym wicedyrektorem.
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3.Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu z dwoma wicedyrektorami.
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Wicedyrektorzy szkół (zespołów) każdego typu
1. Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu bez względu na liczbę
oddziałów.
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Dyrektorzy placówek:
1. Dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej
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2. Wicedyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej
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3. Dyrektor zespołu placówek oświatowo-wychowawczych
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4. Wicedyrektor zespołu placówek oświatowo-wychowawczych,
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5. Dyrektor centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego
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6. Wicedyrektor centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego
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7. Dyrektor powiatowego ogniska baletowego
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Szkoły kształcenia specjalnego:
1. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
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2. Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Inne stanowiska kierownicze w szkołach
i placówkach:
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Kierownik szkolenia praktycznego
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2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono
wykonywanie zadań dyrektora 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. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu Jarosławskiego może zwolnić dyrektora
i wicedyrektora szkoły, placówki każdego typu określonego w § 1 z obowiązkowego wymiaru godzin.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Jarosławskiego.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/244/08 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Jarosławski, oraz
przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Zbigniew Piskorz

