
Projekt 

UCHWAŁA Nr …………… 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ………………………….. 

 

w sprawie określenia zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

dla nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązku realizacji zajęć,  

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania  

do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,                  

a także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół                     

i placówek niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) art. 42 ust. 7 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) w związku z art. 76 pkt 22 lit. d  

i art. 147 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. 

U. z 2017r. poz. 2203) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,                          

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.  

2.Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający                                

z planów nauczania, organizacji pracy szkół i placówek w danym okresie roku szkolnego nie 

wyczerpuje obowiązującego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych zobowiązani są do realizowania w innych okresach roku szkolnego takiego 

wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć, aby średni wymiar godzin zajęć nauczyciela  

w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał wymiarowi zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 

ustawy Karta Nauczyciela.  

3. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę 

godzin przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami 

ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad wymiar godzin określony w ust. 2.  

4. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar 

godzin w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni 

wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.  

5. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 2 powinien być określony dla 

każdego nauczyciela w planie organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny i podany                                  

do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.    

6. W przypadku zmian w planie organizacyjnym, w ciągu roku szkolnego, plan zajęć 

nauczyciela ustalony według zasad, o których mowa w ust. 2 podlega zmianom, o czym 

niezwłocznie powiadamia się nauczyciela  

7. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć, z wyjątkiem godzin 

ponadwymiarowych, nie zrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub przyczyn 



leżących po stronie pracodawcy, traktuje się jako zrealizowane. 

8. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, 

na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych mu w planie 

organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie 

przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć przysługuje 

nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar 

godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a także za przepracowane w tym 

czasie godziny ponadwymiarowe.  

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach                                  

lub placówkach prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki oraz nauczycielom, którzy 

obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko 

kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, ustalając następujący wymiar: 
 
L.P. 
 

 STANOWISKO KIEROWNICZE 

 

 Tygodniowy wymiar zajęć 

 
1. 
 

 Dyrektor szkoły, zespołu szkół 

 

3 godziny 

 
2. 
 

 Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół 

 

 7 godzin 

 
3. 
 

Kierownik szkolenia praktycznego;  

Kierownik ośrodka dokształcania i doskonalenia 

zawodowego 

 

 4 godziny 

 

4. 
 

 Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 

 5 godzin 

 
5. 
 

Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-

wychowawczego;  

Dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego; 

Dyrektor młodzieżowego ośrodka socjoterapii 

 

4 godziny 

 

6. 
 

Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-

wychowawczego;  

Wicedyrektor młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego;  

Wicedyrektor młodzieżowego ośrodka socjoterapii 

 

 8 godzin 

 

7. 
 

Dyrektor bursy szkolnej 

 

 6 godzin 

 
8. 
 

 Kierownik internatu 

 

 12 godzin 

 
9. 
 

 Dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej 

 

 10 godzin 

 
 

§ 3. Określa się wymiar czasu pracy pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty 

pedagogicznego  i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach w pełnym 

wymiarze, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej, w wysokości 22 godzin tygodniowo. 

 



§ 4. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym 

wymiarze godzin w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość wynosi 

tygodniowo 18 godzin. 

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w kształceniu 

zaocznym zalicza się: 

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych, 

2) faktycznie zrealizowane godziny: 

a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc 

poprawianie 3 prac za 1 godzinę zajęć, 

b) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, licząc 3 osoby na 1 godzinę zajęć, 

c) godziny przeprowadzenia pisemnych egzaminów semestralnych. 

3. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w kształceniu                   

na odległość, zlicza się: 

1) godziny zajęć lekcyjnych, wykładów, konsultacji, ćwiczeń odbytych w formie 

telekonferencji czy wideokonferencji 

2) godziny przeznaczone na opracowanie i zamieszczanie na platformie edukacyjnej 

nowych materiałów dydaktycznych (narządzi elektronicznych niezbędnych dla 

poszczególnych jednostek lekcyjnych, wykładów, ćwiczeń etc., których nie można 

nabyć na rynku pomocy dydaktycznych), licząc 1 godzinę na opracowanie materiałów 

dydaktycznych w formie elektronicznej do 1 godziny zajęć określonych w ramowym 

planie nauczania. 

4. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez 

godzinę zajęć lekcyjnych, wykładów, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 

minut, przez godzinę zajęć praktycznych- jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych 

zajęć - 60 minut. 

5. Rozliczenie godzin dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze 

godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym i na odległość następuje w każdym 

semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego 

wymiaru godzin zajęć, który wynosi rocznie 648 godzin. Za podstawę rozliczenia przyjmuje 

się według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżący  

po stronie pracodawcy. 

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/133/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 

lutego 2005r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli  szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych 

przez Powiat Wągrowiecki, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego. 

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 

2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

psychologa, pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r. 

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

 



           UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY Nr …………… 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ………………………….. 

 

w sprawie określenia zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

dla nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązku realizacji zajęć,  

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania  

do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,                  

a także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół                     

i placówek niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

 

 

Zgodnie z art. 76 pkt 22 lit d ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych oraz art. 42 ust. 7 w związku z art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela, organ prowadzący jest zobowiązany określić zasady rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasady udzielania i rozmiar 

obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć,                 

o których mowa w ust. 3 Karty Nauczyciela oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół                         

o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, 

nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na 

odległość, a ponadto tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, pedagogów, 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych z wyjątkiem 

nauczycieli zatrudnionych w PPP, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin. 

Niniejsza uchwała uwzględnia zmiany, które na mocy art. 76 pkt 22 lit. d w związku                

z art. 147 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wejdą w życie z dniem 1 września 

2018 r. 

Z dniem 1 września 2018 roku ustawowo uregulowano zasady przydzielania godzin 

ponadwymiarowych dyrektorom i wicedyrektorom korzystającym z obniżonego 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz uregulowano zasady ustalania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin. Do 31 sierpnia 2018 r. te sprawy reguluje dotychczasowa uchwała. 

Ponadto w związku art. 76 pkt 22 lit d ustawy z dnia 27 października 2017 r.                                        

o finansowaniu zadań oświatowych tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 

zatrudnionych w szkołach i placówkach, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, nie może 

przekraczać 22 godzin. W dotychczasowej uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego wymiar 

ten wynosi 26 godzin i musi on zostać obniżony z dniem 1 września 2018 roku w celu 

dostosowania do zapisów ustawowych. W przypadku braku zmiany w organizacji pracy 

szkół/placówek, tzn. niezwiększenia liczby etatów niniejsza uchwałą nie rodzi skutków 

finansowych. 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez związki zawodowe oraz poddana 



konsultacjom z uprawnionymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego  

w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wagrowiec.pl), w zakładce: „Konsultacje aktów 

prawa miejscowego”. Organizacje pozarządowe nie wniosły uwag. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 


