UCHWAŁA Nr XVIII/37/2020
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 16 września 2020 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art.42 ust 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/6/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie
udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Grudziądzki (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2009 r., Nr 44, poz. 946 oraz z 2018 r. poz. 3632)
wprowadza się następującą zmianę :
W załączniku nr 2 do uchwały Nr XVIII/6/2009 z dnia 25.03.2009 r. o nazwie: zasady udzielania i rozmiar
obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad zwalniania od obowiązku
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w przepisach Karty
Nauczyciela, do wymiaru określonego w poniższej tabeli:
Lp.
1.

2.

3.

Stanowisko
Dyrektor zespołu szkół liczącego
7 – 8 oddziałów
9 – 16 oddziałów
17 oddziałów i więcej
Wicedyrektor zespołu szkół liczącego
12 – 16 oddziałów
17 i więcej
Kierownik szkolenia praktycznego

Tygodniowy wymiar zajęć
8
5
3
9
6
16

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
/-/ Marzena Dembek

Uzasadnienie
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie od nowego roku szkolnego 2020/2021 utworzone
zostanie stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć. Powierzenie stanowiska spowoduje
zwiększenie realizacji zadań przez nauczyciela, dlatego wprowadza się obniżenie w ilości 4 godzin
tygodniowo. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu wynosi
20 godzin. Zmiana polega również na dostosowaniu nazw i terminologii do aktualnego stanu faktycznego
poprzez wpisanie Dyrektor i Wicedyrektor zespołu szkół. Z tabeli usunięto nieistniejące stanowisko kierownik
warsztatów szkolnych w związku z wcześniejszą likwidacją Warsztatów oraz stanowisko Dyrektor placówki
opiekuńczo – wychowawczej, ponieważ przepisy ustawy Karty Nauczyciela nie dotyczą placówek opiekuńczo
– wychowawczych.
Przewodnicząca Rady
/-/ Marzena Dembek

