
 
 

UCHWAŁA NR XVIII/193/2020 
RADY POWIATU W ŁUKOWIE 

z dnia 18 września 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XI/103/2016 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie 
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 

plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łukowski (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. 
poz. 765 i z 2018 r. poz. 1949) 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 920) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) Rada Powiatu Łukowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XI/103/2016 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Łukowski, (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 765 i z 2018 r. poz. 1949) wprowadza się 
następującą zmianę: 

1) w załączniku nr 3 w ust. 7 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:  

„6) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych – 20 godzin.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łukowskiego. 
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§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1.09.2020 r. 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Karol Ciołek 
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