
RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Ignacego Paderewskiego' B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 12 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/193/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie zasad
udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska

kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku

szkolnego

Na podstawie art.42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ l. W uchwale Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXV/19312005 z dnia 28 lipca
2005 r. § l otrzymuje brzmienie: "§ 1.Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w jednostkach oświatowych powiatu nowodworskiego, obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych iopiekuńczych, określony
w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, do wysokości określonej w poniższej tabeli:

Lu. Stanowisko kierownicze Obowiązkowy tvzodnlowv wymiar !!:odzin
l. Dyrektor każdego typu szkoły (zespołu) liczącej

-16 imniej oddziałów 5
-17 iwięcej oddziałów 3

2. Wicedyrektor każdego typu szkoły (zespołu) liczącej
- od 12 do 16 oddziałów 9
- 17 iwięcej oddziałów 7

3. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 10
4. Wicedyrektor Poradni Psychologiczno- 15

Pedagogicznej

5. Kierownik Filii Poradni Psychologiczno- 15
Pedazozicznei

6. Kierownik kształcenia praktycznego 9
7. Doradca metodyczny 9"

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września
2014 r.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art.42 ust.7 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 ) organy prowadzące
szkoły lub placówki określają m.in. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli
nie wymienionych w ust.3 tej ustawy, zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli pełniących
funkcje kierownicze oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Zmiana uchwały porządkuje stanowiska, którym
te zniżki przysługują. Zostały usunięte stanowiska, które już nie funkcjonują a wpisane nowe, które
zniżkami są objęte. Dotyczy to stanowisk w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obowiązkowy
tygodniowy wymiar godzin dla pozostałych stanowisk nie został zmieniony.


