
PROJEKT 

 

Uchwała Nr ……………………….. 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia …………………………………… 

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 2020r. 

 

 

         Przewodniczący 

        Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

         

                 Sławomir Morawski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr ………………………….. 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia ……………………………………. 

 

Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

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

 

§ 1 

1. W celu ustalenia tygodniowej liczby godzin nauczyciela, dla którego ustalony plan zajęć 

jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego należy wszystkie planowane 

godziny nauczyciela podzielić przez liczbę tygodni zajęć w danym roku szkolnym lub 

okresie na jaki zatrudniony został nauczyciel w przypadku nawiązania stosunku pracy 

w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 

Nauczyciela. Otrzymany wynik zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku. 

2. Nauczyciel ma przydzielone średnio tygodniowo tyle godzin ponadwymiarowych o ile 

jest większa tak otrzymana liczba od obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin 

nauczyciela ustalonego na podstawie art. 42 ust. 3 lub 5c ustawy z dnia 26 stycznia 

1982r. – Karta Nauczyciela, o ile w każdym tygodniu roku szkolnego realizowana liczba 

godzin jest nie mniejsza od tego wymiaru. 

3. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, który w niektórych tygodniach roku 

szkolnego realizuje mniej godzin niż jego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ma 

obowiązek w pozostałych tygodniach realizować odpowiednio więcej godzin, które nie 

są godzinami ponadwymiarowymi. Tygodniową liczbę tych godzin ustala się poprzez 

podzielenie sumy niewypracowanych godzin w tygodniach, w których nauczyciel nie 

realizuje całego obowiązkowego wymiaru przez liczbę tygodni zajęć, w których 

realizuje zwiększoną liczbę godzin. Otrzymany wynik zaokrągla się do liczby 

całkowitej z nadmiarem. 

4. Tygodniowy wymiar godzin ustalony w trybie ust. 3 dla nauczyciela, o którym mowa 

w ust. 3 w tygodniach, w których jest realizowany, jest w tych tygodniach 

obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć tego nauczyciela, który należy 

zastosować do wyznaczenia liczby godzin ponadwymiarowych zrealizowanych przez 

nauczyciela w tym okresie. 

5. W ostatnim tygodniu zajęć należy obliczyć różnicę pomiędzy liczbą wszystkich godzin 

ponadwymiarowych zrealizowanych przez nauczyciela z ust. 3 w roku szkolnym a 

liczbą godzin ponadwymiarowych, za które zostało już wypłacone wynagrodzenie i 

dodać ją do godzin ponadwymiarowych zrealizowanych w ostatnim tygodniu zajęć. 

 

 



§ 2 

1. Liczba godzin zrealizowanych w roku szkolnym przez nauczyciela, o jakim mowa  § 1 

ust. 3 w ramach obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć jest równa iloczynowi 

tygodni zajęć w tym okresie oraz obowiązkowego wymiaru wynikającego z art. 42 ust. 

3 lub 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela. 

2. W celu dokonania obliczeń o jakich mowa w § 1 należy przyjąć, że liczba tygodni zajęć 

w roku szkolnym wynosi 38. 

 

§ 3 

Godziną ponadwymiarową jest każda godzina dydaktyczna przydzielona nauczycielowi 

powyżej ustalonego dla danego okresu w roku szkolnym obowiązującego nauczyciela 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

 

§ 4 

1. Ustalony dla nauczycieli wymiar godzin obowiązkowych w okresach, w których jest on 

wyższy lub niższy od obowiązkowego wymiaru wynikającego z art. 42 ust. 3 lub 5c 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, winien być określony przed 

rozpoczęciem roku szkolnego w treści umowy o pracę lub w innym dokumencie 

określającym przydział zajęć dla nauczyciela na dany rok szkolny. 

2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć realizujących różny 

wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy 

określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia. 

 

§ 5 

Za prawidłowość rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, odpowiada dyrektor szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr ………………………….. 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia ……………………………………. 

 

Zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko lub pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki, stanowisko 

wicedyrektora szkoły lub placówki oraz inne stanowisko kierownicze w szkole lub 

placówce w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także 

nauczyciela, który pełni obowiązki dyrektora szkoły lub placówki obowiązki 

kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze. 

 

§ 1 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko lub pełnienie obowiązków dyrektora 

szkoły lub placówki oraz inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, a także 

nauczycielowi, który obowiązki dyrektora, wicedyrektora lub inne obowiązki 

kierownicze pełni w zastępstwie, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 

ustawy – Karta Nauczyciela do wymiaru określonego w niżej podanej tabeli:  

Lp. Typ szkoły/rodzaj 

placówki 

Stanowisko 

kierownicze 

Tygodniowy wymiar godzin 

Obowiązkowy 

tygodniowy 

wymiar godzin 

Zniżka Tygodniowy 

wymiar 

godzin 

1.  Szkoła  Dyrektor szkoły/ 

zespołu szkół 
18 15 3 

Wicedyrektor szkoły/ 

zespołu szkół 
18 11 7 

Kierownik szkolenia 

praktycznego 
20 16 4 

Kierownik internatu 30 10 20 

2.  Placówka kształcenia 

ustawicznego 

– centrum kształcenia 

ustawicznego 

Dyrektor 18 12 6 

3.  Poradnia psychologiczno 

- pedagogiczna 
Dyrektor 20 14 6 

4.  Specjalny ośrodek 

szkolno - wychowawczy 

Dyrektor 18 14 4 

Wicedyrektor 18 10 8 

 



§ 2 

1. Nauczyciela, któremu powierzono stanowisko lub pełnienie obowiązków dyrektora, 

stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, tygodniowy wymiar 

godzin określony w § 1 obowiązuje od dnia powierzenia tego stanowiska. 

2. Nauczyciela, który obowiązki dyrektora, wicedyrektora lub inne obowiązki 

kierownicze pełni w zastępstwie od pierwszego dnia miesiąca, tygodniowy wymiar 

godzin określony w § 1 obowiązuje od tego dnia. 

3. Nauczyciela, który rozpoczął pełnienie obowiązków dyrektora, wicedyrektora lub 

innych obowiązków kierowniczych w zastępstwie w ciągu miesiąca, tygodniowy 

wymiar godzin określony  w § 1 obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

 

§ 3 

Tygodniowy wymiar godzin zajęć dyrektora szkoły lub placówki określony w § 1 jest niższy 

w przypadku, gdy tygodniowa liczba godzin zajęć z przedmiotu, do którego nauczania dyrektor 

posiada wymagane kwalifikacje, jest niższa od określonej w § 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr ………………………….. 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia ……………………………………. 

 

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. 

 

 

§ 1 

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin wynosi:  

Lp. Stanowisko oraz typ szkoły / rodzaj placówki 

Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych 

1. Pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta 

pedagogiczny, doradca zawodowy 

z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 

psychologiczno - pedagogicznych  

22 

2. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich 

typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych 

20 

 

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli wymienionych w ust. 

1 lp. 1 należy rozumieć zajęcia indywidualne i grupowe, wynikające z zadań 

diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych. 

 

 



§ 2 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin ustala się zgodnie z art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela. 

 

§ 3 

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli prowadzących kształcenie        

w formie zaocznej zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin wynosi rocznie 648 godzin. 

 

§ 4 

1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli szkół zaocznych 

zalicza się: 

a) godziny konsultacji i konferencji instruktażowych, 

b) godziny oceniania pisemnych prac kontrolnych, przy czym ocenianie 3 prac liczy 

się za 1 godzinę zajęć, 

c) godziny przeprowadzania pisemnej części egzaminu semestralnego, 

d) godziny oceniania prac egzaminacyjnych, przy czym ocenianie 3 prac liczy się za  

1 godzinę zajęć, 

e) godziny przeprowadzania ustnej części egzaminu semestralnego, przy czy egzamin 

4 słuchaczy liczy się za 1 godzinę zajęć, 

f) godziny przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych. 

2. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez 

godzinę konsultacji i konferencji instruktażowych oraz godzinę przeprowadzania 

pisemnej części egzaminu semestralnego przyjmuje się jednostkę trwającą 45 minut, za 

godzinę pozostałych zajęć – jednostkę trwającą 60 minut. 

3. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych następuje w każdym semestrze po 

zakończeniu sesji egzaminacyjnej.  

4. Rozliczenie godzin egzaminów poprawkowych i zdawanych w terminie dodatkowym 

po semestrze jesiennym następuje w semestrze wiosennym. 

5. Rozliczenie godzin egzaminów poprawkowych i zdawanych w terminie dodatkowym 

po semestrze wiosennym następuje w terminie do 31 sierpnia danego roku. 

6. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru 

godzin zajęć. 

7. Podstawą rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych są zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

potwierdzające odbycie zajęć, o których mowa w ust. 1, godziny usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy oraz godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie 

pracodawcy. 

 

 



§ 5 

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli bibliotekarzy prowadzących kształcenie w 

formie zaocznej zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin wynosi rocznie 1080 godzin. 

 

§ 6 

1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli bibliotekarzy prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej zalicza się: 

a) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

b) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 

społeczną, 

c) gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie oraz inwentaryzowanie zbiorów 

bibliotecznych, 

d) kształtowanie nawyków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz do efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną. 

2. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć przyjmuje się jednostkę 

trwającą 60 minut. 

3. Rozliczenie godzin zajęć następuje w każdym semestrze roku szkolnego. 

4. W okresie semestru nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest zrealizować połowę 

rocznego wymiaru godzin zajęć. 

5. Podstawą rozliczenia godzin zajęć są zapisy w dzienniku biblioteki szkolnej, 

potwierdzające odbycie zajęć, o których mowa w ust. 1, godziny usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy oraz godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie 

pracodawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U z a s a d n i e n i e 

 

 Zgodnie z art. 42 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 

2019r., poz.2215), organ prowadzący szkołę lub placówkę, został upoważniony do określania 

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 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; pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno – 

pedagogicznej; nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

 Zgodnie z art. 91 d pkt 1 powołanej ustawy, zadania i kompetencje wskazane w wyżej 

wymienionym przepisie wykonuje Rada Powiatu. 

 Regulacje zawarte w niniejszej uchwale mają charakter porządkowy. Uchwałą                 

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

wprowadzone wyżej wymienione uregulowania, które były ośmiokrotnie zmieniane:  Uchwałą 

Nr III/7/63/2007 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2007r., Uchwałą Nr 

III/31/220/2010 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2010r., Uchwałą Nr 

III/35/240/2010 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 czerwca 2010r., Uchwałą Nr 

IV/14/93/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 kwietnia 2012r., Uchwałą Nr 

V/25/133/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2017r., Uchwałą Nr 

V/26/136/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 września 2017r., Uchwałą Nr 

V/30/179/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 marca 2018r., Uchwałą Nr 

VI/11/99/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2019r., co stanowi 

utrudnienie dla osób korzystających z przepisów w nich zawartych. 

 W związku ze zmianą w Karcie Nauczyciela w art. 42 ust. 7 pkt. 3d odnośnie 

„Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin” dodano zapis w § 1 ust. 1 lp.2 dotyczący 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych, realizujących tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć  

w liczbie nie przekraczającej 20 godzin. 

 Treść uchwały została dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów. 

 Wprowadzone zmiany zgodnie z art. 42 ust. 7 powołanej wyżej ustawy Karta 

Nauczyciela podlegały zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. 

 Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 

 


