
 

 

UCHWAŁA NR X/71/2019 

RADY POWIATU GÓROWSKIEGO 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

zmiany uchwały nr XXVI/161/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,  

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 511), art. 1 pkt 13 lit. c ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela  

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) w związku z art. 91d pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), Rada Powiatu Górowskiego uchwala,  

co następuje:   

§ 1. W uchwale nr XXVI/161/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania 

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. 

poz. 3191) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych, 

a także nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych,”; 

2) w § 4 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych – 20 godzin.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku. 

Przewodniczący Rady Powiatu: 

R. Wawer 
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