Projekt
UCHWAŁA Nr ………/2022 r.
RADY POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO
z dnia …………….. 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały 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
(tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 42 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) Rada Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLII/319/2018 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 26
czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 5470), wprowadza się następujące
zmiany:
1.
W załączniku nr 2 – pod nazwą „Zasady ustalania i rozmiar obniżek nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku
realizacji tygodniowego wymiaru zajęć”, w ustępie 1 w tabeli:
a) w Lp. 1 wiersz 7 otrzymuje brzmienie:
Lp.
1.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy realizowany
wymiar zajęć

31 i więcej oddziałów

2

b) w Lp. 2 wiersz 4 otrzymuje brzmienie:
Lp.
2.

Stanowisko kierownicze
20 więcej oddziałów

Tygodniowy realizowany
wymiar zajęć
7

c) wykreśla się Lp. 3 o brzmieniu:
Lp.
3.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy realizowany
wymiar zajęć

Dyrektor centrum edukacji zawodowej

4

Wicedyrektor centrum edukacji zawodowej

8

d) w Lp. 4 wiersz 5 otrzymuje brzmienie
Lp.
4.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy realizowany
wymiar zajęć

Kierownik centrum kształcenia zawodowego

8

2. W załączniku nr 3 - pod nazwą „Tygodniowy obowiązkowy wy miar godzin nauczycieli 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
i w kształceniu na odległość”, ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą oraz na ich rzecz przez
nauczycieli specjalistów nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz
w ustępie 2 niniejszego załącznika, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć wynosi
21 godzin.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.
§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do uchwały
Nr ………/2022 r.
RADY POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO
z dnia …………….. 2022 r.

Zmiana uchwały nr XLII/319/2018 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 26
czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 5470) została wywołana wnioskiem
dyrektora Zespołu Szkół im. J. Nojego w Czarnkowie skierowanym do Zarządu Powiatu.
Prośba ta wynikała z faktu, iż decyzją organu prowadzącego, z dniem 1 września 2022r.
samodzielna dotychczas jednostka – Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie
zostanie włączona do Zespołu Szkół im. J. Nojego w Czarnkowie. Dyrektor szkoły zwrócił się
z prośbą o zmniejszenie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
dla takich stanowisk jak: dyrektor, wicedyrektor oraz kierownika centrum kształcenia
zawodowego. Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ustosunkował się pozytywnie do
tego wniosku.
Jednocześnie, Zarząd zaproponował dokonanie innych zmian porządkowych w niniejszej
uchwale poprzez ich wykreślenie. Dotyczy to nieistniejących z dniem 1 września 2022r.
stanowisk dyrektora, wicedyrektora, kierownika szkolenia zawodowego oraz nauczycieli
prowadzących zajęcia pracowniano-laboratoryjne w centrum edukacji zawodowej. Ponadto
wykreślono nauczycieli doradców metodycznych, którzy z mocy prawa nie są już w obszarze
kompetencji powiatu.
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

