
Projekt 
UCHWALA Nr 	 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 	  

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniiek tygodniowego, obowiqzkowego wymiaru 
godzin zajce nauczycielom, kterym powierzono stanowisko kierownicze oraz 
przyznawania zwolnienia od obowiqzku realizacji zajge. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym 

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w zwiazku z art. 91d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 poz.1189, ze zm.) — 

Rada Powiatu w Pultusku uchwala, co nastepuje: 

§ 1. 

Nauczycielom, ktorym powierzono stanowiska kierownicze w szkolach i placowkach 

oswiatowych prowadzonych przez Powiat Pultuski, w zaleZno§ci od wielkoki i typu szkoly 

oraz warunkow pracy, obniZa sic tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin zajee 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuliczych okre§lony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta 

Nauczyciela wg tabeli: 

L.p. Stanowisko kierownicze Tygodniowa obniZka liczby 
godzin obowiazkowego 

wymiaru zajce 
1. Dyrektor szkoly 

- od 9 do 16 oddzialow 13 godzin 
- powyZej 16 oddzialow 16 godzin 

2. Wicedyrektor szkoly, kierownik szkolenia 
praktycznego 
- od 12 do 16 oddzialow 10 godzin 
- powyZej 16 oddzialow 13 godzin 

3. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 15 godzin 

4. Kierownik, wicedyrektor specjalnego o§rodka szkolno- 
wychowawczego, 	zatrudniony 	na 	stanowisku 
wychowawcy, liczacego: 
- do 70 wychowankow 
- od 71 do 200 wychowankow 

16 godzin 
19 godzin 
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§ 2.  

Do nauczyciela pelni4cego obowi4zki kierownicze w zastcpstwie nauczyciela, ktOremu 

powierzono stanowisko kierownicze § 1 stosuje sic odpowiednio. 

§ 3.  

Je2eli warunki funkcjonowania szkoly lub placowki powodujq znaczne zwiekszenie zadan 

nauczycieli, ktorym powierzono stanowisko kierownicze w szkole lub placOwce, na 

uzasadniony wniosek, mo2na zwolnio calkowicie ww. nauczycieli z obowiqzku realizacji 

tygodniowego obowiqzkowego wymiaru zajee, okre§lonego w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela. 

§ 4.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzaclowi Powiatu w Pultusku 

§ 5. 

Traci moc uchwala Nr XXIII/132/2012 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 5 czerwca 2012r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obni2ek tygodniowego obowiqzkowego wymiaru 

godzin zajce nauczycielom, kt6rym powierzono stanowisko kierownicze w szkolach 

i placowkach ogwiatowych prowadzonych przez Powiat Pultuski oraz przyznawanie zwolnien 

od obowiqzku realizacji zajce 

§ 6.  

Uchwala wymaga opublikowania w Dzienniku Urzydowym Wojewodztwa Mazowieckiego 

§ 7.  

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem 1 wrze§nia 2018r. 
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Uzasadnienie 

Uchwala Nr XXIII/132/2012 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 5 czerwca 2012r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obnizek tygodniowego obowiqzkowego wymiaru 

godzin zajce nauczycielom, ktorym powierzono stanowisko kierownicze w szkolach 

i placowkach os'wiatowych prowadzonych przez Powiat Pultuski oraz przyznawanie zwolnieti 

od obowiqzku realizacji zajee okre§lajqc sposob udzielania ww. obniZki wprowadzala 

zaleZnoge, zgodnie z ktorq nauczyciel zajmujqcy stanowisko kierownicze, wraz ze wzrostem 

wielkoki placowki bylby zobowiqzany do prowadzenia coraz wiekszej ilo§ci zajee, co jest 

sprzeczne z intencjq ustawowq, gdy2 zgodnie z art.42. ust.6 ustawy- Karta Nauczyciela 

zmniejszenie obowiqzkowego wymiaru godzin zajee uzale2nione jest od wielkoki i typu 

szkoly oraz warunkow pracy. W zwiqzku z tym dokonano zmian w zapisie uchwaly oraz na 

nowo okre§lono tygodniowq obniZke liczby godzin obowiqzkowego wymiaru zajee dla 

nauczycieli zajmujqcych stanowiska kierownicze. Ponadto dostosowano zapisy uchwaly do 

obowiqzujqcych interpretacji i wykladni prawa cAvviatowego. 

S TA S TA 

wski 

Dyrektor 
Wydziatu Edukacji, Zdrowia 

Kultu i Spc rt 

mgr K 	na uankowska  


	Page 1
	Page 2
	Page 3

