
 

 

UCHWAŁA NR XIII/106/2019 

RADY POWIATU KALISKIEGO 

z dnia 12 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez 

Powiat Kaliski. 

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

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

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/440/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kaliski (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 

z 2017 r. poz. 6262) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 2 – Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach 

i placówkach oraz przyznaje się zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

i placówkach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z poniżą tabelą: 

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin 

1. Dyrektor szkoły każdego typu (zespołu): 

1-16 oddziałów 

od 17 oddziałów 

 

5 

3 

2. Wicedyrektor szkoły każdego typu (zespołu): 

1-16 oddziałów 

od 17 oddziałów 

 

10 

8 

3. Kierownik  szkolenia praktycznego w zespole szkół 8 

4. Dyrektor  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 9 

5. Kierownik warsztatów szkolnych w zespole szkół 8 

             

           ", 

- skreśla się pkt 4. 
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2) w załączniku nr 3 – Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość: 

- pkt I podpunkt 4 otrzymuje brzmienie: "4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych wynosi 22 godziny.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego 

(-) Jan Adam Kłysz 
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