Uchwała Nr Y\\ j 3 5
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia
SVŁvpUAC\ «204 3 v*
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/279/2Ó18 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa
w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
zespołach szkół i placówkach, prowadzonych przez Powiat Łowicki

Na podstawie art. 42 ust. 7, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r.
poz. 730 i 1287) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/279/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego
rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy
Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach,
prowadzonych przez Powiat Łowicki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiógo z 2018 r. poz. 911),
wprowadza się następujące zmiany:
■ ^
1) w § 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
y,
„4) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych
w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie
zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość:”,
b) uchyla się pkt 5,
'
2) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie :
'U„ł. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli
zatrudnionych w poradni psychologiczno - pedagogicznej - 20 godzin.”,
b) po u st 2 dodaje się ust 3 w brzmieniu:
„3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej
nauki zawodu we wszystkich typach szkól i ha kwalifikacyjnych kursach zawodowych
- 2 0 godzin.”,
3) uchyla się § 6,

4) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie:; : '
„Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
o których mowa w art. 42 ust, 6 ustawy —Karta Nauczyciela.
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Stanowiska kierownicze nauczycieli
Dyrektor szkoły, z wyłączeniem dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Łowiczu, dyrektora Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Kiernozi i dyrektora Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu, liczącej:
1) do 11 oddziałów:
a) do 200 uczniów
b) od 201 do 250 uczniów
c) od 251 do 300 uczniów
d) powyżej 300 uczniów
2) 12 i więcej oddziałów:
a) do 250 uczniów
b) od 251 do 350 uczniów
c) od 351 doi450 uczniów
d) powyżej 450 uczniów
Dyrektor Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Łowiczu i Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi:
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Łowiczu
Kierownik szkolenia praktycznego w szkole i
wicedyrektor szkoły, z wyłączeniem wicedyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Łowiczu i wicedyrektora MłodzieżowegoOśrodka
Socjoterapii w Kiernozi, liczącej:
a) do 350 uczniów
b) od 351 uczniów do 450
c) powyżej 450 uczniów
Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Łowiczu i Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi
Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Łowiczu
Kierownik internatu w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Łowiczu
Kierownik do spraw grup wychowawczych
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi

Obniżony tygodniowy
wymiar godzin zajęć
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.
;

Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r,
poz. 2203 z późn. zm.) wprowadzone zostały zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. W art. 42 ustawy Karta Nauczyciela dodano ust. 5c, w którym określono
sposób ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć. Dlatego zasadnym jest uchylenie § 6
uchwały Nr XLV/279/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2018 r.
regulującego tę kwestię. Ponadto zadaniem organu prowadzącego szkołę lub placówkę stało
się określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeutów
pedagogicznych. W związku z zamiarem utworzenia stanowiska wicedyrektora w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu konieczne jest uzupełnienie zapisów załącznika
do ww. uchwały w zakresie określenia obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla
wicedyrektora w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu.
Na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2019 rc o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz
niektórych innych ustaw, z dniem 01 września 2019 r. organ prowadzący szkołę lub placówkę
zobowiązany jest określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli
praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych.

