
Uchwała Nr 264/XXVIII/2005 
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia 29 sierpnia 2005 roku 
 
 

w sprawie wymiaru godzin i rozmiaru zni�ek dla niektórych 
nauczycieli oraz nauczycieli pełni�cych funkcje kierownicze 

w szkole 
 
 
Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 oraz art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z pó�n. 
zm.) i art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorz�dzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z pó�n. zm.) 
 
 

uchwala si�, co nast�puje : 
 
 

§ 1 
1. Ustala si� rozmiar i zasady udzielania zni�ek tygodniowego pensum 

dydaktyczno-wychowawczego dla nauczycieli, którym powierzono funkcje 
kierownicze : 

 
 
Lp. 

 
Funkcja 

Obowi�zkowy 
tygodniowy wymiar 

godzin 
1. Dyrektor szkoły licz�cej: 

- do 8 oddziałów 
- 9 – 16 oddziałów 
- 17 oddziałów i wi�cej  

 
7 
5 
3 

2. Dyrektor Domu Dziecka 6 

3. Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej 

 
10 

4. Kierownik warsztatu szkolnego 4 
 

5.  Kierownik szkolenia praktycznego minimum 7 

 
2. Informacj� o obowi�zku realizacji okre�lonej liczby godzin pracownik 

otrzymuje na  pi�mie. 
3. W przypadku zmian organizacyjnych szkoły, przydziału nowego wymiaru     

godzin dokonuje si� automatycznie, bez potrzeby wypowiadania     
dotychczasowych warunków pracy. 

4. Wicedyrektorzy szkół zobowi�zani s� do prowadzenia zaj�� 
dydaktycznych, wychowawczych i opieku�czych w wymiarze o 4 godziny 
wy�szym od wymiaru ustalonego dla dyrektorów, a zast�pca kierownika 



 2 

warsztatów w wymiarze o 6 godzin wy�szym od wymiaru ustalonego dla 
kierownika. 

5. Prawo do obni�onego wymiaru godzin powstaje od pierwszego dnia 
miesi�ca po upływie trzymiesi�cznego okresu pełnienia zast�pstwa przez 
wicedyrektora lub po upływie jednomiesi�cznego zast�pstwa w przypadku 
innych funkcji kierowniczych, a ga�nie z pierwszym dniem nast�pnego     
miesi�ca po zaprzestaniu pełnienia tych obowi�zków. 

6. Dyrektor szkoły, który został zwolniony od obowi�zku realizowania zaj��  
    dydaktycznych  nie mo�e realizowa� godzin ponadwymiarowych. 
    
 

§ 2 
Ustala si� obowi�zkowy tygodniowy wymiar godzin zaj�� dydaktycznych 
pedagogów, psychologów i logopedów wynosi 20 godzin zegarowych. 
 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza si� Staro�cie Kłobuckiemu. 
 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa �l�skiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 


