UCHWAŁA Nr XLII/319/2018
RADY POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 995 t.j.), art. 42 ust 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 t.j. ) w związku z art. 76 pkt 22 lit.
d i art. 147 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203) Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki:
1. Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zasady ustalania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycielom szkół i placówek
oświatowych nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasady
zaliczania do wymiaru godzin, poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz
kształceniu na odległość, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/229/2013 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 26 marca 2013 r. wraz z późniejszymi zmianami, w sprawie ustalenia wymiaru i zasad
rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013r., poz.
2966 ze zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2018 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLII /319/2018
RADY POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zgodnie z art. 76 pkt 22 lit d ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela, organ prowadzący jest zobowiązany określić zasady rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa
w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3 Karty
Nauczyciela oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych
w ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a Karty
Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów
pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek
pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
i w kształceniu na odległość, a ponadto tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych z wyjątkiem
nauczycieli zatrudnionych w PPP, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.
Niniejsza uchwała uwzględnia zmiany, które na mocy art. 76 pkt 22 lit. d w związku z art. 147 pkt 3
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wejdą w życie z dniem 1 września 2018r.
Z dniem 1 września 2018 roku ustawowo uregulowano zasady przydzielania godzin
ponadwymiarowych dyrektorom i wicedyrektorom korzystającym z obniżonego tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz uregulowano zasady ustalania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Do 31 sierpnia
2018 r. te sprawy reguluje dotychczasowa uchwała.
Ponadto w związku art. 76 pkt 22 lit d ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach,
z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zatrudnionych
w pełnym wymiarze zajęć, nie może przekraczać 22 godzin. W dotychczasowej uchwale Rady
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego wymiar ten wynosi 21 godzin. W przypadku braku zamiany
w organizacji pracy szkół/placówek, tzn. niezwiększenia liczby etatów niniejsza uchwała nie rodzi
skutków finansowych.
Niniejsza uchwała podlega opiniowaniu przez związki zawodowe, zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1881) oraz konsultacjom
społecznym.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

