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Projekt Nr 3 

 

z dnia  4 kwietnia 2022 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 237/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 marca 2021r. w sprawie 
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 

plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli 

pełniących inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących  kształcenie 

w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz 
zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 42 ust.7 pkt 3 lit. d) w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr 237/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 marca 2021 r. 

§ 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela 

praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wynosi – 

18 godzin”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

 Przewodniczaca Rady Powiatu Otwockiego 

 

Grażyna Kilbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat Marek Bajson 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie  delegacją zawartą w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d)  Karty Nauczyciela  organ stanowiący JST 

ma obowiązek określić tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla „nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z tym że wymiar 

ten nie może przekroczyć 20 godzin”. Powiat wypełnił ww. delegację Uchwałą Nr 237/XXXIII/21 

Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 marca 2021 r. określając ten wymiar na 20 godzin – załącznik 

Nr 3 § 3 ww. uchwały. Dyrektorzy dwóch Zespołów Szkół Zawodowych  prowadzonych przez 

Powiat Otwocki  - Pani Monika Chudek i Pani Apolonia Żołądek zwróciły się o zmianę ww. 

zapisów i ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli praktycznej 

nauki zawodu na 18, uzasadniając swoje wnioski znacznym zwiększeniem obowiązków tej grupy 

nauczycieli wynikających z nowych zasad organizowania i przeprowadzania egzaminów 

praktycznych. 

  

 Zmiana wydaje się uzasadniona wobec braku nauczycieli praktycznej nauki zawodu i może 

stanowić zachętę do podjęcia pracy przez młodych nauczycieli. 

 Projekt uchwały został przedstawiony do opinii związków zawodowych. 

Wobec powyższego, przyjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 
Opracował: 

 

Hanna Majewska-Smółka 

Dyrektor Oświaty Powiatowej 
 

 

 

Sekretarz Powiatu  

Andrzej Solecki 


