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IJchwała nr ........./......'''...../2018
Rady Powiatu Pruszkowskiego

projekt

z dnia ................ 2018r.
w sprawie określenia zasad,o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Pruszkowski
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym
(Dz. l.J. z 2017 poz. 1868 iz 2018 r. poz. 130), art. 42 ust. 7 i art. 91d pkt l ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i poz. 2203), w związku z
art. 76 pkt 22 ustawy z dnia 27 paździemika 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 r., poz.2203) uchwala się, co następuje:

g 1. Ustala się:

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Pruszkowski, dla których ustalony plan zajęćjest różny w poszczególnychokresachroku
szkolnego -- w brzmieniu określonym w załączniku nr l do niniejszej uchwały;
2) zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowegowymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski -- w brzmieniu określonym
w załączniku nr 2 do ninidszej uchwały;
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz
zasady zaliczania do wymiaru

godzin poszczególnych zajęć w formie

zaocznej

w brzmieniuokreślonymw załącznikunr 3 do niniąszel uchwały.
$ 2. Tracą moc:

1) uchwała nr XXIII/228/09 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 21 kwietnia 2009 r.
w sprawie określeniazasad,o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn.zm.)
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Pruszkowski(Dz. Urz. Wol. Maz. Nr 119 poz. 3455);

2) uchwałanr XVI/155/2012Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIII/228/09 Rady Powiatu
Pruszkowskiegoz dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad,o których mowa
w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn.zm.) dla nauczycieli zatmdnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonychprzez Powiat Pruszkowski(Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5042).

g 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego

g 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującąod dnia l września 2018 r.
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UZASADNIENIE
do uchwali' nr .........../......'...../2018
Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia
2018 r. w sprawie określenia zasad, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta
Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Pruszkowski

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,organ
prowadzący szkołę lub placówkę określa:
zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla
których ustalony plan zajęćjest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

zasady udzielania i rozmiar obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli
pełniących inne funkcje kierownicze,
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych
w art. 42 ust. 3 (pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych).
Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela reguluje sposób ustalania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, a także
obliguje

na nowo jednostki

samorządu terytorialnego

do ustalenia wymiaru

pensum

dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. Wymiar ten
od l września 2018 r. nie będzie mógł przekraczać 22 godzin, a obowiązująca uchwała
reguluje go na poziomie 26 godzin. Zatem uchylenie przepisów uchwały w dotychczasowym
brzmieniu i podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

W odniesieniudo uchwały nr XLIV/376/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia
24 kwietnia 2018 r., w sprawie przyjęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego:
Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015 -- 2025. Aktualizacja 2017, niniejsza
uchwała nie ma powiązania.
Przyjęcie powyższych rozwiązań nie powoduje skutków finansowych
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do uchu,abtlr

załącznik nr }
......../... .../2018

Rady Paviatu Pruszkon,skiego

z dnia ... ... ... ...... ... 20]8 r.

Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Pruszkowski, dla których ustalony plan zajęć
jest różny w poszczególnychokresach roku szkolnego

l W szkołach,dla których plan zajęć wynikający z planów nauczaniajest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest:
1) odbywaniem praktyk zawodowych,
2) wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych
lub ponadpodstawowych
nauczyciele zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego
takiego wymiaru tygodniowego liczby godzin zajęć zwiększonegolub zmniejszonego,

aby średni wymiar zajęć nauczycielaw ciągu całego roku szkolnego odpowiadał
obowiązkowemu wymiarowi godzin określonemu w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2

Ustalony dla nauczycieli na zasadachokreślonychw pkt l wymiar godzin zajęć różny

w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego
wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1,5 etatu.
3 Plan zajęć, o których mowa w pkt 1, powinien być określony dla każdego nauczyciela
w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości
przed rozpoczęciem roku szkolnego.
4 Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę

godzin zajęć przekraczającątygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami
ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć określony według zasadustalonych w pkt l.
Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar
zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić
średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
6 Przydzielone w planie organizacŃnym godziny zajęć, nierealizowane przez nauczyciela
z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, niewymienione
wpkt l,traktuje
się dla rocznego rozliczenia jak godziny zięć
realizowane,
z zastrzeżeniem pkt 4.
7 W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunkupracy przed upływem roku szkolnego,
5

na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie
organizacŃnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy z tym, że za
wszystkie

przepracowane miesiące, bez względu

na wymiar

realizowanych

zajęć,

przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy
tygodniowy VWmiargodzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 i 4a Karty Nauczyciela, a także
za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.
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załącznik i'lr 2
do uchu,atynt

......../... .../2018

Rady PowiattŁ Pruszkowskiego

z dnia ... ... ... ... ... ... 20}8 r.

Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski

l Dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom,pełniącym inne stanowiskakierownicze
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski, obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę
między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem godzin zajęć, a wymiarem
określonym w poniższej tabeli:

Ip.
1.

2.

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z pkt l odnosi się również do nauczycieli, którym
powierza się stanowisko kierownicze w zastępstwienauczycieli, zatmdnionych na tych
stanowiskach, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca
następującegopo miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.
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Upoważnia się Zarząd Powiatu do zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowisko
dyrektora od realizac:jitygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym
mowa w pkt 1, w całości lub w części,jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują
znacznezwiększenie zadań na tym stanowisku, nie dłużej jednak niż na okresjednego roku
szkolnego. Zwolnienia od realizac:ji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Zarząd
Powiatu dokonuje po analizie finansowej szkoły.
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załącznik }lr 3
do uchwali

nr ......../. .. .../2018

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ... ...... ... ... ... 2018 r.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,prowadzonych przez nauczycieliniewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej,
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

l Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
Karta
Nauczyciela,
dla
pedagogów,
psychologów,
logopedów,
terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach wynosi 22 godziny.
2 Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie

w formiezaocznejwynosi 18godzin.
3

Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych
w zaocznej formie kształcenia zalicza się:
1) godziny wykładów, konsultacji, lekcji, Ćwiczeńi zajęćpraktycznych;
2) godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych
(z Wjątkiem egzaminów z kwalifikacji zawodowej), przy czym poprawianie 3 prac jest
traktowanejak przeprowadzenie l godziny zajęć;
3) godziny przeprowadzaniaegzaminów ustnych z nauki zawodu, z przygotowania
zawodowego i dyplomowych, w wymiarze ustalonym przez dyrektora, przy czym
przeegzaminowanie 3 osóbjest traktowanejak przeprowadzenie l godziny zajęć.

p.o. NACZELNIKA

"=:s@="

