
UCHWAŁA Nr 280.XLIX.2022 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania 
i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 
z późn. zm.), art. 42 ust 7 pkt 3 lit. b, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) 
oraz w związku z art. 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1116) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr 301.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu 
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru 
obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 
pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 3743) 
zmienionego Uchwałą Nr 69.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 
2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 10366), wprowadza się następujące 
zmiany:

1) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych realizowanych w szkołach, prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez:

1) pedagogów -  22 godziny;
2) pedagogów specjalnych -  22 godziny;
3) psychologów -  22 godziny;
4) logopedów -  22 godziny;
5) terapeutów pedagogicznych -  22 godziny;
6) doradców zawodowych -  22 godziny;
7) innych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
zatrudnionych w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego
-  22 godziny;
8) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół
i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych -  20 godzin”.



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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022r.

PRZEjWODNICZĄCY/RĄDY

em ysław  B urzyń sk i


