
 

 

UCHWAŁA NR XIV/103/2020 

RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/180/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze 

w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół zaocznych i zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w tym kształceniu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  

zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

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

poz. 511) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/180/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad 

zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, obowiązkowego wymiaru 

godzin nauczycieli szkół zaocznych i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w tym 

kształceniu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin § 

3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz 

przez nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, z wyjątkiem nauczycieli 

zatrudnionych w poradni psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Stanowisko 

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych 

1. Pedagog 22 

2. Psycholog 22 

3. Logopeda 22 

4. Bibliotekarz biblioteki pedagogicznej 35 

5. Nauczyciele szkół i placówek prowadzący zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą 

upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim 

18 
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6. Doradca zawodowy 22 

7. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu we 

wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych 

20 

". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego: 

D. Marcinków 
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