
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/197/2017 

RADY POWIATU POLKOWICKIEGO 

z dnia 25 września 2017 r. 

w sprawie  szczegółowych 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 dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom zajmującym inne 

stanowiska kierownicze w szkołach oraz  ustalenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli określonych w art. 42 ust.7  pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych 

w szkołach i placówkach  prowadzonych przez powiat polkowicki. 

Na podstawie art. 42 ust. 7 oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1189) -  zwaną dalej Karta Nauczyciela Rada Powiatu Polkowickiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, wynikający z planów 

nauczania lub organizacji pracy placówek w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego 

tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza  

ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru 

tygodniowej liczby godzin zajęć, zwiększonego lub zmniejszonego, aby średni wymiar zajęć nauczyciela 

w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w art. 42 

ust. 3 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela. 

2. W przypadku wprowadzenia w trakcie roku szkolnego zmian w organizacji pracy szkoły, określona 

liczba godzin zajęć nauczycieli ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu  z dniem wprowadzenia zmian. 

§ 2. 1. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin 

zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi  

są godziny realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad 

ustalonych w § 1 ust.1. 

2. 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. 

§ 3. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który 

został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych 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 określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a także za przepracowane 

w tym czasie godziny ponadwymiarowe. 
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§ 4. Dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom zajmującym inne stanowisko kierownicze w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez powiat polkowicki obniża się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art.42 ust.3 - Karta Nauczyciela, 

w zależności od wielkości i typu szkoły lub placówki oraz warunków pracy - o ilość godzin określoną 

w załączniku do uchwały. 

§ 5. Wymiar obniżki zajęć określony w załączniku do uchwały dotyczy również nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obniżka 

obowiązuje ich od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi 

zastępstwo. 

§ 6. Ustalenie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

dokonuje się w ten sposób, że dzieli się liczbę realizowanych godzin danego stanowiska przez wymiar 

obowiązkowy wynikający z zapisów art. 42 ust.3 - Karta Nauczyciela oraz niniejszej uchwały i sumuje się  

te ilorazy. 

§ 7. Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin: 

1) 24 godziny tygodniowo - dla nauczycieli - pedagogów, nauczycieli – psychologów, 

2) 24 godziny tygodniowo - dla nauczycieli – logopedów, 

3) 24 godziny tygodniowo - dla doradców zawodowych, 

4) 18 godzin tygodniowo - dla doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów zatrudnionych 

w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego wchodzącym w skład Powiatowego Ośrodka 

Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

   

Przewodniczący Rady Powiatu: 

K. Nester
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/197/2017 

Rady Powiatu Polkowickiego 

z dnia 25 września 2017 r. 

 

 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć 

 

1. 

 

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu. 

 

 

15 godzin 

 

2. 

 

Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu. 

 

 

11 godzin 

 

3. 

 

Kierownik szkolenia praktycznego 

 

14 godzin 

 

4. 

 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa 

Psychologiczno -Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego 

 

 

 

10 godzin 

 

5. 

 

Dyrektor  Domu  Wczasów Dziecięcych 

 

20 godzin 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 3977


		2017-09-28T12:50:57+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




