
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/545/V/2018 

RADY POWIATU W POZNANIU 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/231/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 maja 2016 r. 

w sprawie 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 dla dyrektorów 

i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, 60, 2203), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) Rada  Powiatu w Poznaniu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVII/231/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 maja 2016 r. 

 w sprawie 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 dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli 

pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W pkt. 2 ppkt 1, w tabeli dodaje się lp. 15 

Lp. Stanowisko/ typ/rodzaj szkoły Tygodniowa godzin 

tygodniowo 

15. kierownik zespołu pracowni w centrum kształcenia praktycznego 8 

 

2. W pkt 3 ppkt 5, otrzymuje brzmienie: „Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli 

szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela wynosi”: 

Lp. Stanowisko/ typ/rodzaj szkoły Tygodniowy 

obowiązkowy wymiar  

godzin zajęć nauczycieli 

1. Pedagog, psycholog, logopeda zatrudniony w szkole, w specjalnym 

ośrodku szkolno-wychowawczym 

22 

2. Doradca zawodowy zatrudniony w szkole, w specjalnym ośrodku szkolno-

wychowawczym 

22 

3. Rehabilitant: ruchu, orientacji przestrzennej, usprawniania widzenia oraz 20 
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inny specjalista prowadzący zajęcia specjalistyczne wynikające z zadań 

jednostki 

4. Terapeuta pedagogiczny 22 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poznaniu. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku. 

  

 Przewodniczący  

Rady Powiatu w Poznaniu 

(-) Piotr Burdajewicz 
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