
UCHWAŁA NR XIX/139/2019

RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/341/2018 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania
czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych

przez Powiat Kolski.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1815 ) art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz.

U. z 2018 r. poz. 967 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIII/341/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski, § 3. ust. 1

otrzymuje brzmienie: § 3.1.Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli

szkół/placówek prowadzonych przez Powiat Kolski, z wyjątkiem nauczycieli

zatrudnionych poradniach psychologiczno - pedagogicznych, ustala się:

I Stanowisko I Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin ·-1
Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi 20 _J_
Terapeuci pedagogiczni 20 ._j
Doradcy zawodowi 20 i

lNauczyciele praktycznej nauki zawodu we
wszystkich typach szkół i na 20

Ikwalifikacyjnych kursach zawodowych
L...

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZf\ '001'11 --:ZĄ.
Rady Powiar-. Kolsk'l
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UZASADNIENIE DO

UCHWAŁY NR XIX/139/2019

RADY POWIATU KOLSKIIEGO

z dnia 28 listopada 2018 r,

w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozlicaania czasu pracy n<i:JIlUczydeRo

zatrudnionych w szkołach gplacówkach prowadzonych przez Powiat Kolski,

Nowelizacja ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

wprowadza zapis, że organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy

obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we

wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z tym że

wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin tygodniowo- art, 42 ust. 7 lit. d

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotowa uchwała została uzgodniona ze związkami zawodowymi.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

WIC s. l.f, STA
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