
UCHWAŁA NR LVI/361/2018
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz. U. z 2018, poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7, art. 42 a ust. 1, w związku z art. 91d  pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 967) Rada Powiatu Ostrowieckiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

2) zasady udzielania obniżek i  rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”;

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

a) nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

b) nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej,

c) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

d) pedagogów,

e) psychologów,

f) logopedów,

g) terapeutów pedagogicznych,

h) doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1943 z późn. zm.) w związku z art. 363 ustawy z dnia 11.01.2017 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.);

4) zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej;

5) przypadki, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia.
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§ 2. 1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający z planu 
nauczania lub organizacji pracy szkoły lub placówki w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje 
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub 
przekracza ten wymiar, powinien w innych okresach danego roku szkolnego  realizować taką liczbę godzin 
zajęć (zwiększoną lub zmniejszoną), aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu całego roku szkolnego 
odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych  nauczycieli, o których mowa w ust. 1, dla 
okresu, w którym zobowiązany jest do realizacji większej liczby godzin, ustala się następująco, z dokładnością 
do dwóch cyfr po przecinku: X1=P1*4,16*10 X2=P2*4,16*T Y=X1-X2(10-T)*4,16, gdzie: X1- ogólna liczba 
godzin zajęć dydaktycznych w okresie 10 miesięcy, P1-pensum nauczyciela, 10- liczba miesięcy zajęć 
dydaktycznych w roku szkolnym, 4,16-przeciętna liczna tygodni w miesiącu, T- liczba miesięcy danego 
okresu, kiedy nauczyciel wykonuje pracę poniżej obowiązującego go pensum, X2- ogólna liczba godzin zajęć 
dydaktycznych nauczyciela według planu w okresie T, P2- tygodniowa liczba godzin  pracy nauczyciela 
w okresie T, Y- wymiar godzin pensum dla okresu, kiedy nauczyciel realizuje zwiększoną liczbę godzin.

3. Praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć, określonymi w ust. 1 i ust. 2, nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

4. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć 
przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć – godzinami ponadwymiarowymi są godziny 
zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych 
w ust. 1.

5. Ustalony dla nauczyciela, na zasadach określonych w ust. 1 i ust. 2 tygodniowy wymiar godzin zajęć, 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru 
godzin zajęć przekraczać 1,5 tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przepisu zdania 
poprzedzającego nie stosuje się  do nauczycieli prowadzących zajęcia w formie zaocznej.

6. Różny w poszczególnych okresach roku szkolnego plan zajęć, do którego odnoszą się zasady ust. 1-4, 
powinien być dla każdego nauczyciela określony w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany 
nauczycielowi do wiadomości, przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dla nauczycieli zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, 
w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

7. W przypadku zmian organizacji pracy w szkole w trakcie roku szkolnego ustalona średnioroczna liczba 
godzin zajęć nauczyciela ulega korekcie z dniem wprowadzenia zmian.

§ 3. 1. Ustala się następujące zasady obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły lub placówki oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowiska 
kierownicze w szkole lub placówce, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie 
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz rozmiar tych zniżek:
l.p. Wyszczególnienie Tygodniowy 

wymiar zajęć
1. Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:

- do 12 oddziałów
-12 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły każdego typu, liczącej:
- do 12 oddziałów 
-12 i więcej oddziałów

5
3

9
7

2. Kierownik szkolenia praktycznego
Zastępca kierownika szkolenia praktycznego

4
6

3. Kierownik warsztatu szkolnego
Zastępca kierownika warsztatu szkolnego

4
6

4. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

10
14

5. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

4

7
6. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
5
7
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7. Dyrektor Bursy Szkolnej
Wicedyrektor Bursy Szkolnej

10
14

8. Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej 10

2. Przepisy ust. 1 mają odpowiednio zastosowanie do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni 
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

3. Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określone w ust. 1 lub 2 stosuje się 
odpowiednio:

1) od pierwszego dnia objęcia stanowiska – w stosunku do dyrektora, wicedyrektora szkoły lub placówki oraz 
nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie 
obowiązków kierowniczych w zastępstwie i przestaje stosować z końcem miesiąca, w którym nauczyciel 
przestał pełnić te obowiązki.

4. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych organizacją pracy szkoły lub placówki za zgodą Zarządu 
Powiatu można obniżyć lub zwolnić nauczyciela na stanowisku kierowniczym z obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć określonego w pkt. 1 nie dłużej jednak niż na okres jednego 
roku szkolnego.

§ 4. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (z wyjątkiem  nauczycieli zatrudnionych w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej):

1) nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy;

2) pedagogów;

3) psychologów;

4) logopedów;

5) terapeutów pedagogicznych;

6) doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu 
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty w związku z art. 363 ustawy z dnia 11.01.2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.);

- ustala się według następujących norm:

L.p. Stanowiska Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
zajęć

1. Psycholodzy 22
2. Pedagodzy 22
3. Logopedzi 22
4. Doradcy zawodowi 22
5. Terapeuta pedagogiczny 22

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli i specjalistów, wymienionych 
w ust. 1 pkt 1)-6) przez godzinę zajęć rozumie się 60 minut.

§ 5. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym wymiarze godzin prowadzących zajęcia w formie zaocznej wynosi 18 godzin, a roczny 684 godziny.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli prowadzących kształcenie 
w formie zaocznej zalicza się :

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów;

2) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych 
(z wyjątkiem egzaminów wstępnych), przy czym poprawienie 4 prac jest traktowane jak przepracowanie 
1 godziny zajęć;

3) nadzorowanie i przeprowadzanie egzaminów maturalnych - zgodnie z czasem ich trwania;
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4) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, z wyjątkiem wstępnych, z nauki zawodu, z przygotowania 
zawodowego i dyplomowych, w wymiarze ustalonym przez dyrektora, przy czym przeegzaminowanie 
3 osób jest traktowane jak przepracowanie 1 godziny zajęć.

3. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć 
w kształceniu zaocznym i kształceniu na odległość następuje w każdym semestrze. Za podstawę rozliczenia 
przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

§ 6. 1. Nauczyciele, którym powierzono zadania doradcy metodycznego otrzymują obniżenie 
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

2. Wymiar obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych ustala organ 
prowadzący, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Z dniem 31 sierpnia 2018 r. traci moc Uchwała Nr XXI/139/2015 Rady Powiatu w Ostrowcu 
Świętokrzyskim z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różnych w poszczególnych okresach roku 
szkolnego, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad tworzenia tych stanowisk w szkołach 
i placówkach oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.

§ 9. 1.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie od 1 września 2018 r.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Brożyna
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