
 

 

UCHWAŁA NR X/104/VI/2019 

RADY POWIATU W POZNANIU 

z dnia 28 sierpnia 2019 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 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm., z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 730, poz. 1287), 

art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) Rada  

Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmianie ulega tytuł uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„w sprawie: 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 oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych 

przez Powiat Poznański, o którym mowa  w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela”. 

§ 2. W §1 uchwały Nr XVII/231/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 maja 2016 r. o tytule 

zmienionym w § 1 niniejszej uchwały, pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli: szkół zaocznych, nauczycieli 

przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 

zawodowych, rehabilitantów ruchu, nauczycieli orientacji przestrzennej, nauczycieli 

usprawniania widzenia, innych nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne 

wynikające z zadań jednostki oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach 

szkół i kwalifikacyjnych kursach zawodowych”. 

§ 3. W pkt 3 ppkt 5 załącznika do uchwały Nr XVII/231/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 maja 

2016 r. o tytule zmienionym w § 1 niniejszej uchwały w tabeli dodaje się lp. 5 w brzmieniu: 
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Lp. Stanowisko/ typ/rodzaj szkoły Tygodniowy 

obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć nauczycieli 

5. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

20 

§ 4. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu w Poznaniu 

(-) Piotr Burdajewicz 
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