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UCHWAŁA NR XXXII/228/2018
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXI/153/2005 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 2 lutego 2005 roku
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców
zawodowych i bibliotekarzy bibliotek publicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, w szkołach i jednostkach organizacyjnych, dla których
Powiat Krośnieński jest organem założycielskim
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 995 – tekst jednolity, zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), art. 42 ust. 7 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) - uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/153/2005 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i bibliotekarzy
bibliotek publicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym,
w szkołach i jednostkach organizacyjnych, dla których Powiat krośnieński jest organem założycielskim
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ilekroć w uchwale jest mowa o szkole – należy przez to rozumieć także zespół szkół lub placówkę
oświatową, dla której organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński,
2. Tygodniowy obowiązkowym wymiarze godzin (pensum) – należy przez to rozumieć
obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42
ust. 4a albo ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie: „Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz na
rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin określa poniższa tabela:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stanowisko
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Terapeuta pedagogiczny
Doradca zawodowy
Bibliotekarz biblioteki pedagogicznej

Tygodniowy wymiar godzin
22
22
22
22
22
30

„
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego
Danuta Anioł

