
Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr VI/20/169/2020 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 29 czerwca 2020 roku 

 

Zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko lub pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki, stanowisko 

wicedyrektora szkoły lub placówki oraz inne stanowisko kierownicze w szkole lub 

placówce w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także 

nauczyciela, który pełni obowiązki dyrektora szkoły lub placówki obowiązki 

kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze. 

 

§ 1 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko lub pełnienie obowiązków dyrektora 

szkoły lub placówki oraz inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, a także 

nauczycielowi, który obowiązki dyrektora, wicedyrektora lub inne obowiązki 

kierownicze pełni w zastępstwie, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 

ustawy – Karta Nauczyciela do wymiaru określonego w niżej podanej tabeli:  

Lp

. 

Typ szkoły/rodzaj 

placówki 

Stanowisko 

kierownicze 

Tygodniowy wymiar godzin 

Obowiązkow

y 

tygodniowy 

wymiar 

godzin 

Zniżk

a 

Tygodniow

y wymiar 

godzin 

1.  Szkoła  Dyrektor szkoły/ 

zespołu szkół 
18 15 3 

Wicedyrektor 

szkoły/ zespołu 

szkół 

18 11 7 

Kierownik 

szkolenia 

praktycznego 

20 16 4 

Kierownik 

internatu 
30 10 20 

2.  Placówka kształcenia 

ustawicznego 

– centrum kształcenia 

ustawicznego 

Dyrektor 18 12 6 



3.  Poradnia 

psychologiczno - 

pedagogiczna 

Dyrektor 20 14 6 

4.  Specjalny ośrodek 

szkolno - 

wychowawczy 

Dyrektor 18 14 4 

Wicedyrektor 
18 10 8 

 

§ 2 

1. Nauczyciela, któremu powierzono stanowisko lub pełnienie obowiązków dyrektora, 

stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, tygodniowy wymiar 

godzin określony w § 1 obowiązuje od dnia powierzenia tego stanowiska. 

2. Nauczyciela, który obowiązki dyrektora, wicedyrektora lub inne obowiązki 

kierownicze pełni w zastępstwie od pierwszego dnia miesiąca, tygodniowy wymiar 

godzin określony w § 1 obowiązuje od tego dnia. 

3. Nauczyciela, który rozpoczął pełnienie obowiązków dyrektora, wicedyrektora lub 

innych obowiązków kierowniczych w zastępstwie w ciągu miesiąca, tygodniowy 

wymiar godzin określony  w § 1 obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

 

§ 3 

Tygodniowy wymiar godzin zajęć dyrektora szkoły lub placówki określony w § 1 jest niższy 

w przypadku, gdy tygodniowa liczba godzin zajęć z przedmiotu, do którego nauczania dyrektor 

posiada wymagane kwalifikacje, jest niższa od określonej w § 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


