
UCHWAŁA NR XLIX/274/2014
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 20 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/167/2009 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie określenia 
zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki 
jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 115, poz. 3303) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z programów 
nauczania lub organizacji pracy szkół w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego 
tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza 
ten wymiar, zobowiazani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru 
tygodniowej liczby godzin zajęć, zwiększonego lub zmniejszonego, aby średni tygodniowy wymiar zajęć 
nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi 
godzin zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.).”;

2) w załączniku nr 4 w § 1 w tabeli skreśla się Lp. 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

Przewodniczący Rady

Stefan Prusik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 października 2014 r.

Poz. 9846
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