Uchwała nr XXXIII/665/13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 kwietnia 2013r.
zmieniająca uchwałę Nr LII/870/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
25 września 2006r. w sprawie ustalenia rozmiaru i zasad udzielania zniżek
od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom
oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz
zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć;
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
w tym nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów oraz zasad zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, dla których organem
prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami) w związku z art. 91d oraz art. 42
ust. 7 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami), uchwala się co następuje:
§1
W Uchwale Nr LII/870/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września
2006r. w sprawie ustalenia rozmiaru i zasad udzielania zniżek od tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom
pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwolnień
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ; określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym
nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów oraz zasad zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, dla których organem
prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego wprowadza się następujące
zmiany:
1) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
2) W załączniku nr 2 do uchwały zmienia się:
a) w § 1 w tabeli dodaje się Lp. 2, 3 i 4 w brzmieniu:
2.
3.
4.

Doradcy metodyczni we wszystkich typach szkół
Nauczyciel zakładu kształcenia nauczycieli,
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Nauczyciel – bibliotekarz zakładu kształcenia
nauczycieli, Kolegium Pracowników Służb
Społecznych

12
18
30

b) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli
zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym w policealnych
szkołach służb społecznych i medycznych dla dorosłych, policealnej szkole służb
społecznych dla dorosłych wynosi 648 godzin rocznie.”

c) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli
zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w systemie zaocznym w nauczycielskich
kolegiach języków obcych oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych wynosi 540
godzin rocznie.”
c) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.4. Faktycznie zrealizowane godziny:
a) poprawianie i ocenianie pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych
(z wyjątkiem egzaminów wstępnych, egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe, egzaminów dyplomowych), licząc poprawianie
3 prac za 1 godzinę zajęć.
b) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem egzaminów
wstępnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
egzaminów dyplomowych) w wymiarze ustalonym przez dyrektora
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem:
1) § 5 załącznika nr 1 w odniesieniu do nauczycieli zakładów kształcenia nauczycieli
oraz Kolegium Pracowników Społecznych, który wchodzi w życie z dniem
1 października 2013r.,
2) § 1 pkt 2 ppkt a L.p. 3 oraz § 1 pkt 2 ppkt c uchwały, który wchodzi w życie z dniem
1 października 2013r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/665
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 kwietnia 2013r.
Zmiana brzmienia załącznika nr 1 do Uchwały Nr LII/870/06 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 25 września 2006r. wynika z faktu, iż z dniem 1 stycznia 2013r.
powstały Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, stąd
konieczność wprowadzenia zapisów dotyczących nowych placówek. W związku
z dodatkowymi zadaniami ww. jednostek uwzględnione zostały nowe stanowiska
kierownicze: kierownik kursów zawodowych, kierownik praktyk zawodowych, dla których
pensum zostało określone w wymiarze 8 godzin tygodniowo (tak jak kierownik szkolenia
praktycznego czy też kierownik specjalności). Zmiana brzmienia § 2 ust. 1 załącznika nr 2
wynika z faktu, iż z dniem 1 stycznia 2013r. powstały policealne szkoły służb społecznych
i medycznych dla dorosłych oraz policealna szkoła służb społecznych dla dorosłych. Dodanie
w § 1załącznika nr 2 do uchwały punktów 2,3 i 4 ma charakter porządkujący, poprzednio
te zapisy znajdowały się w załączniku nr 1. Najistotniejszą zmianą jest zwiększenie pensum
nauczycieli Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych oraz Kolegium Pracowników Służb
Społecznych z 15 na 18, a co za tym idzie zwiększenie godzin w kształceniu zaocznym z 450
na 540. Za zmianą w tym kierunku przemawiają zarówno względy ekonomiczne, jak
i względy społeczne, tj. zrównanie obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli
NKJO i KPSS z nauczycielami pozostałych szkół, dla których organem prowadzącym jest
Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Przedstawiana Uchwała została zaopiniowana przez nauczycielskie związki zawodowe.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zatem uzasadnione.

