
UCHWAŁA NR XIV/90/2019
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/229/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania 

i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                               
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. 
poz. 730 i poz. 1287), Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2019 r. w uchwale nr XLI/229/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 12 września 
2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz 
zasad udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski (Dz. Urz. z 2018 r. poz 
5004; zmiana Dz. Urz. z 2018 r. poz. 6073), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6, który otrzymuje brzmienie: „6) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych";

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli 
prowadzących kształcenie w formie zaocznej wynosi 18 godzin dla zajęć teoretycznych oraz 20 godzin dla 
zajęć praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych".

3) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawski na stanowisku 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych - 20 godzin”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Rawskiego

Ryszard Imioła
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw -
art. 1 pkt 13 lit c (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) wprowadziła obowiązek określenia przez organy prowadzące
szkoły tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć m.in. dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,

z tym że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin. Do 31 sierpnia 2019 r. tygodniową liczbę godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych określał art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
nauczyciela - 22 godziny.

Wobec powyższego Rada Powiatu Rawskiego stosując się do wymogów w/w ustawy określiła tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzonych przez
Powiat Rawski oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze 20 godzin.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające
nauczycieli.
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