
Uchwała Nr VI/20/169/2020 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 29 czerwca 2020 roku 

 

w sprawie określenia: 

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela 

pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły 

oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni                         

w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; 

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin:  

a) nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz 

zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia 

na odległość, 

b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno – 

pedagogicznej 

c) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 42 ust. 7 i art. 91 d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 

– Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019r., poz. 2215 ze zm.) Rada Powiatu Ciechanowskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Określa się: 

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w brzmieniu 

załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela 

pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły lub 

placówki oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni               



w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, w brzmieniu 

załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin:  

a) nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia 

na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć               

w formie zaocznej i kształcenia na odległość, 

b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, 

c) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 

w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Tracą moc uchwały określające: 

- zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

- zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela 

pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły lub 

placówki oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni              

w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; 

- tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin:  

a) nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na 

odległość, 

b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, 

c) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych 

tj.: 

1) Uchwała Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005r. 

2) Uchwała Nr III/7/63/2007 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2007r. 

3) Uchwała Nr III/31/220/2010 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2010r. 

4) Uchwała Nr III/35/240/2010 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 czerwca 2010r. 

5) Uchwała Nr IV/14/93/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. 

6) Uchwała Nr V/25/133/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2017r. 



7) Uchwała Nr V/26/136/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 września 2017r. 

8) Uchwała Nr V/30/179/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 marca 2018r. 

9) Uchwała Nr VI/11/99/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2019r. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                  

i wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r. 

 

 

         Przewodniczący 

       Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

            /-/  Sławomir Morawski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


