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UCHWAŁA NR XLVI/268/2018
RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/224/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 marca
2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zawodowym
i w systemie kształcenia na odległość.
Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U.
z 2017r.,
poz. 1868 z poźn.
zm.)
oraz
art. 42 ust. 7 pkt 3,
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017r,
poz. 1189 z poźn.
zm.)
w związku
z art. 76 pkt. 22 lit
d
ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2203).
Na wniosek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
Rada Powiatu, uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się zapis § 2.1 uchwały Nr XXXII/224/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 marca
2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w kształceniu zawodowym i w systemie kształcenia na odległość, który to otrzymuje brzmienie: Określa
się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski w wymiarze:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stanowisko nauczyciela, forma kształcenia
Nauczyciele prowadzący kształcenie w formie zaocznej
Nauczyciele kształcenia na odległość
Pedagodzy
Psycholodzy
Logopedzi
Terapeuci pedagogiczni

Pensum
18
18
22
22
22
22
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7.

8.

9.
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Doradcy zawodowi prowadzący zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji
edukacyjnych i zawodowych
Nauczyciele realizujący zajęcia (teoretyczne i praktyczną naukę zawodu) na
podstawie programu modułowego z wyjątkiem nauczycieli prowadzących
kształcenie w formie zaocznej lub na odległość

22

20

Pensum
Nauczyciele realizujący w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
określone
stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin z zastrzeżeniem
w art. 16 us
pkt 7 tabeli
t. 2

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01.09.2018
Przewodniczący Rady Powiatu

Stanisław Dusza

