
 

 

UCHWAŁA NR XXII/152/12 

RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO 

z dnia 2 sierpnia 2012 r. 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli,  

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

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-

towym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 

w związku z art. 42 ust. 7 pkt 1 oraz art. 91 d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada 

Powiatu uchwala, co następuje :  

§ 1. 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 

Powiat Wołowski jest organem prowadzącym.  

2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli 

szkół i placówek, dla których ustalony plan zajęć wy-

nikających z planów nauczania lub organizacji pracy 

placówek jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego i spowodowany jest:  

1) odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów 

szkół zawodowych,  

2) wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich 

klasach szkół ponadgimnazjalnych,  

3) przerwami w pracy placówek dłuższymi niż dwa 

tygodnie.  

§ 2. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymia-

rze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów 

nauczania lub organizacji pracy placówek w danym 

okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązujące-

go tego nauczyciela wymiaru zajęć dydaktycznych, 

zobowiązani są do realizowania w innych okresach 

trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej 

liczby godzin zajęć, zwiększonego lub obniżonego, 

aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego 

roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymia-

rowi zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 oraz w przepi-

sach wydanych na podstawie art. 42 ust.7 pkt 3 usta-

wy Karta Nauczyciela.  

2. Plan zajęć ustalony według zasad, o których 

mowa w ust. 1, powinien być określony dla każdego 

nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok 

szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed 

rozpoczęciem roku szkolnego.  

3. W przypadku wprowadzenia w trakcie roku 

szkolnego zmian w organizacji pracy szkoły, określo-

na liczba godzin zajęć nauczycieli ulega korekcie 

z dniem wprowadzenia zmian.  

§ 3. 1. Dla nauczycieli, którym w planie organiza-

cyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę go-

dzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi 

są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obo-

wiązkowy wymiar godzin zajęć określony według 

zasad ustalonych w § 2 ust. 1.  

2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym 

wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć 

w poszczególnych okresach roku szkolnego, należy 

określić średni wymiar godzin zajęć.  

3. Przez średni wymiar godzin należy rozumieć 

wynik ilorazu planowanej łącznej liczby godzin zajęć 

nauczyciela w roku szkolnym i liczby tygodni zajęć.  

4. W przypadku rozwiązania z nauczycielem sto-

sunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który 

został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przy-

dzielonych 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 nauczycie-

lowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obo-

wiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określo-

ny w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a także za prze-

pracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.  
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§ 4. 1. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych 

nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze go-

dzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym 

następuje w każdym semestrze. W okresie semestru 

nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocz-

nego wymiaru godzin zajęć.  

2. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według 

zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny za-

jęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy 

i godziny nie zrealizowane z powodu dni ustawowo 

wolnych od pracy oraz dni wolnych wynikających 

z organizacji roku szkolnego.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu Wołowskiego.  

§ 6. Traci moc uchwała nr VII/52/03 Rady Po-

wiatu Wołowskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiąz-

kowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których usta-

lony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wy-

miaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienio-

nych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodnio-

wego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, 

którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad 

zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szko-

łach prowadzonych przez Powiat Wołowski  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 

dnia 1 września 2012 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu: 

Zbigniew Skorupa
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