
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/272/18 

RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/2017 Rady Powiatu Działdowskiego  

z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, 

bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad rozliczania 

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

jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 

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

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.), art. 76 pkt 22, lit. b, c i d ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) oraz art. 42 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) Rada Powiatu Działdowskiego uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVI/198/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 

2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (Dziennik 

Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 czerwca 2017 r., poz. 2626) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. w tytule załącznika po słowie „logopedów” dodaje się słowa „terapeutów pedagogicznych”, 

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, nauczycielom pełniącym inne 

stanowiska kierownicze w szkole oraz nauczycielom, o których mowa w § 5, korzystającym z obniżonego 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w § 2, nie przydziela się godzin 

ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania 

w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia 

realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale.” 
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3. w § 6 liczby porządkowe 1-6 w tabeli otrzymują brzmienie: 

Lp. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć 

1. pedagog 22 

2. psycholog 22 

3. logopeda 22 

4. doradca zawodowy 22 

5. terapeuta pedagogiczny 22 

6. bibliotekarz biblioteki pedagogicznej 35 

4. w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela 

realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części 

etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik 

zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny 

liczy się za pełną godzinę.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z wyjątkiem § 4, § 6 i § 7 ust. 1 załącznika, o którym mowa w            

§ 1 niniejszej uchwały, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 roku. 

  

 Wiceprzewodniczący  

Rady Powiatu Działdowskiego 

Jan Korona 
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