
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/217/18 

RADY POWIATU W JAWORZE 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, 

określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania  

do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 76 pkt 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) w związku z art. 42 ust. 6 oraz ust. 7, art. 91 d pkt 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) Rada Powiatu w Jaworze 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVI/164/17 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze, określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych 

nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć  

jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Jaworski wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "pedagogom, logopedom, psychologom, terapeutom 

pedagogicznym - 22 godziny," 

2) w § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "doradcom zawodowym - 22 godziny". 

3) uchyla się § 3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze. 

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

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu: 

R. Sadowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 września 2018 r.

Poz. 4203
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