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UCjlWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
z dnia

2019 r

w sprawiewprowadzenia zmian do uchwały nr XLV/392/2018Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 maja 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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządziepowiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz.511 i1815),

art.42ust.7iart.91d

pkt l ustawy

zdnia

26stycznia

1982r.

Karta

Nauczyciela

(Dz.U. z2018r. poz.967, 2245iz 20]9r. poz.730i 1287), wzwiązku zart. 76pkt22ustawy zdnia
27 paździemika 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz.2203, z 201 8 r. poz. 2245 i z
2019 r. poz. 1287 il 68 1) uchwala się, co następuje:

$ 1. W uchwale nr XLV/392/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 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 wprowadza się następujące
zmiany

1) $ 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie
,,3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zdać 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, nauczycieli praktycznej nauki zawodu
we wszystkichtypach szkół i na kwalifikacyjnychkursachzawodovt'ch oraz zasadyzaliczania
do wymiaru

godzin

poszczególnych zajęć w formie

zaocznej

w brzmieniu

określonym

w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.";

2) w załącznikunr 3 do uchwały,dodajesię ust. la w brzmieniu

,,la. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu
we wszystkich typach szkół i na kwa]ifikacyjnych kursach zawodowych wynosi ] 8 godzin."

$ 2. Wykonanieuchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.
$3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązująca od dnia l września 2019 r.
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Uzasadnienie

do Uchwali' nr
..2019
Rady Powiatu Pruszkowskiego zdnia ........''..... 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwali' nr XLV/392/2018 Rady Powiatu
Pruszkowskiego z dnia 29 maja 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

W wyniku zmiany treści art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, katalog sytuacji, w których

to organ prowadzącyokreśla tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, został
uzupełniony o nauczycieli praktycznej nauki zawodu, z zastrzeżeniem,że wymiar ten nie może

przekraczać 20 godzin. Na podstawie wyżej wymienionego przepisu, rada powiatu
zobowiązanajest ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla tej grupy
nauczycieli.

Chcąc ograniczyć przypadki koniecznościuśrednianiapensum nauczycieli realizujących
zajęcia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, a tym

samym usprawnić organizację pracy szkół zawodowych, powyższy wymiar ustalono
na poziomie 18 godzin.

Powyższa uchwała została zaopiniowana przez związki zawodowe, działające na terenie
powiatu pruszkowskiego.

W odniesieniudo uchwały nr XLIV/376/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia
24 kwietnia 201 8 r., w sprawie przyjęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego: Strategia
Rozwoju Powiatu Pmszkowskiego na lata 2015 -- 2025. Aktualizacja 2017, niniejsza uchwała

mema powiązama.
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