
Uchwała Nr 83/XIV/07
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 330/XLVII/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 sierpnia 2006r. w
sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla
dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i
placówkach oświatowych oraz przyjęcia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nauczycieli
szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz
zasad zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

UCHWAŁA Nr 83/XIV/07
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 20 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę Nr 330/XLVII/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 sierpnia 2006r. w
sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru

zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz przyjęcia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze

godzin, pedagogów, psychologów, oraz zasad zaliczenia do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W  załączniku Nr 2 do uchwały Nr 330/XLVII/2006 Rady Powiatu w Otwocku z  dnia  14 sierpnia  2006 r.
skreśla się § 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiana ust. 3 art. 42a Karty Nauczyciela utrzymała zapis, w którym zakazuje się przyznawania godzin
ponadwymiarowych  nauczycielom korzystającym z  obniżonego  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru
godzin  zajęć,  jednakże  z  wyjątkiem nauczycieli,  o  których  mowa  w  art.  42  ust.  6  tj.  dyrektorów  i
wicedyrektorów  szkół  oraz  nauczycieli  pełniących  inne  stanowiska  kierownicze  w  szkołach,  a  także
nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze.
Dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach nie można
ograniczać tygodniowego „limitu” godzin ponadwymiarowych poniżej  poziomu określonego w KN tj.  ½
etatu.
Wobec powyższego  konieczne  jest  uchylenie  § 3 w załączniku Nr 2 do  uchwały 330/XLVII/2006 Rady
Powiatu w Otwocku z dnia 14 sierpnia 2006 r., w którym określone zostały zasady udzielenia i  rozmiar
zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli  pełniących inne stanowiska kierownicze w
szkole i ustalono limit godzin ponadwymiarowych na 3 godziny tygodniowo.


