
 

 

UCHWAŁA NR IX/44/2019 

RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO 

z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie: zmiany zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

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

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, doradców zawodowych, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach lub placówkach 

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 1,2 i 3  w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz.967), Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr LI/292/2018 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 10 sierpnia 2018 r. w załączniku nr 2 

do uchwały zmienia się treść § 1. załącznika na następujący:  

"Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach dla których Powiat 

Bartoszycki jest organem prowadzącym, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych do liczby godzin określonej poniżej. Tygodniowy wymiar 

godzin do realizacji zajęć po obniżce wynosi: 

1) dyrektor szkoły, zespołu szkół - 3 godziny 

2) dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 4 godziny 

3) dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury - 6 godzin 

4) dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji  - 4 godziny 

5) zastępca dyrektora szkoły, zespołu  - 7 godzin 

6) zastępca dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 8 godzin 

7) zastępca dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury - 12 godzin 

8) zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji - 8 godzin 

9) kierownik internatu  - 12 godzin." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego.  

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Lech Darski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 kwietnia 2019 r.

Poz. 2216
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