UCHWALA NR VII/50/11
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec nauczycieli, dla ktorych
ustalony plan zajec jest rozny w poszczegolnych okresach roku szkolnego

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 1 w zwia^zku z art. 91d pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; Dz. U. z 2007
r. nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158 poz. 1103; Nr 176 poz. 1238;Nr 191 poz. 1369;Nr247,
poz. 1821; Dz. U z 2 0 0 8 r N r 145 poz. 917; Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.l; Nr 56, poz. 458;
Nr 67, poz.572; Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650; Nr 219, poz. 1706) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorza^dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr
162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz.
1 1 1 1 , Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241, oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146;Nr40, poz. 230; Nr 106, poz. 675)
Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co nastcpuje:
§ 1. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pelnym wymiarze zaj^c, dla ktorych plan zaj^c, wynikaja^cy z programu
nauczania w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowia^zuj^cego tego nauczyciela wymiaru zaj^c
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuriczych lub przekracza ten wymiar zobowia^zani sa^ do realizowania
w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby zaj?c (zwi^kszonego lub
zmniejszonego), aby sredni wymiar zajec w cia^gu roku szkolnego nie by! nizszy od obowiazkowego wymiaru
godzin, zgodnie z art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela.
2. Dla nauczycieli, ktorym w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczb? godzin
przekraczaja^ obowi^zkowy wymiar zaj^c - godzinami ponadwymiarowymi sq. godziny zaj^c przepracowane
ponad tygodnlowy wymiar zaj^c okreslony wg zasad ustalonych w ust. 1.
3. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepemym wymiarze zaj?c, realizujqcych rozny wymiar zaj^c
w poszczegolnych okresach roku szkolnego w umowie o prac? okresla si? sredni wymiar godzin zaj^c.
§ 2. Przepisy § 1 stosuje si^ do nauczycieli, dla ktorych ustalony plan zaj^c jest rozny w poszczegolnych
okresach roku szkolnego z powodu:
1) wczesniejszego zakonczenia zaj^c w klasach programowo najwyzszych;
2) praktyk zawodowych;
3) roznej liczby godzin w poszczegolnych semestrach, wynikajacej z planu nauczania.
§ 3. Przydzielona w arkuszu organizacyjnym liczba godzin zajec ustalona wg zasad okreslonych w § 1 powinna
bye podana nauczycielowi do wiadomosci przed rozpocz^ciem roku szkolnego.
§4. 1. Przydzielone w arkuszu organizacyjnym godziny zaj^c, niezrealizowane przez nauczyciela z powodu
choroby lub z przyczyn lez^cych po stronie pracodawcy, nie wymienionych w § 1 traktuje si$ dla rocznego
rozliczenia godzin jako godziny zaj?c zrealizowane z zastrzezeniem ust. 2.
2. Dla nauczycieli, ktorym w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczby godzin
przekraczaja^ obowiazkowy wymiar zajec - godzinami ponadwymiarowymi s^ godziny zaj?c przepracowane
ponadtygodniowy \vymiar zaj^c okreslony wg zasad ustalonych w § 2.
§ 5. W przypadku rozwia^zania z nauczycielem stosunku pracy przed uptywem roku szkolnego, na ktory zostal
ustalony rozny plan zaj^c, rozliczenie z przydzielonych w arkuszu organizacyjnym zaje^c nast^puje z data^ ustania
stosunku pracy, z tym, ze za cary przepracowany okres bez wzgl?du na wymiar zrealizowanych zaj^c przyshiguje
nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiazkowy wymiar godzin zaj?c a takze za
przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.
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§ 6. Wykonanie uchwaiy powierza si? Zarza^dowi Powiatu Piotrkowskiego.
§ 7. Traci moc Uchwala Nr 56/99 Zarza^du Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zdnia 27 sierpnia 1999 r.
w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowia^zkowego wymiaru godzin zaje_c nauczycieli. dla ktorych
ustalony plan zaj?c jest rozny w poszczegolnych okresach roku szkolnego.
§ 8. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Lodzkiego z moca^obowia^zuja^od dnia 1 wrzesnia 2011 r.

Przewodn icza^cyy
w Piotrkowie

wiatu
alskim

Czerwinski
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