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UCHWAŁA NR 324/XLIV/2013
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 7 pkt 1, 3 w związku z art. 91d pkt
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz.
674 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie:
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski, wprowadza się następujące zmiany: § 1 otrzymuje
brzmienie:
„Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z dziećmi
i młodzieżą przez nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z późniejszymi
zmianami) w tym również nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz
zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, zatrudnionych w pełnym
wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski wg. następujących
norm”.
Lp.

Stanowisko – typ (rodzaj szkoły, placówki)

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach
i placówkach oświatowych (1 godz. zajęć = 60 min.)
2. Nauczyciele przedszkoli, szkół specjalnych prowadzący zajęcia rewalidacyjne,
1.

Tygodniowa liczba godzin
obowiązkowego wymiaru
zajęć
25
18
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pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
oraz
zajęcia
rewalidacyjnowychowawcze dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (1
godz. zajęć = 60 min.)
Nauczyciele szkół ogólnodostępnych prowadzący indywidualne zajęcia
3.
rewalidacyjne z uczniami niepełnosprawnymi (1 godz. zajęć = 60 min.)
Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
4. dziecka (1 godz. zajęć = 60 min.)
5.

Nauczyciele – bibliotekarze biblioteki pedagogicznej

18
20

35

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady
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