
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/586/17 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 28 września 2017 r. 

w sprawie określenia zasad rozliczenia 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 nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach oświatowych oraz określania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, placówek oświatowych niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a także zasad zaliczania  

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.), art. 12 pkt. 11, art. 92 ust.1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) art. 42 ust. 3 i 7 pkt 1,2,3, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1187 z póź. zm.) uchwala się, co następuje: 

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

nauczania, w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela 

wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani  

są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby zajęć 

(zwiększonego lub zmniejszonego), tak aby średni wymiar zajęć w ciągu roku szkolnego odpowiadał 

obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela i niniejszej uchwale. 

§ 2. 1. Dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach oświatowych 

i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych, określa się rozmiar 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Obniżony obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

określa poniższa tabela: 

LP. STANOWISKA KIEROWNICZE TYGODNIOWA LICZBA GODZIN 

OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH, OPIEKUŃCZYCH 

I WYCHOWAWCZYCH 

1. Dyrektor przedszkola, liczącego: 

1) 2 oddziały, 

2) 3 oddziały, 

3) 4-5 oddziałów, 

4) 6 i więcej oddziałów, 

Wicedyrektor przedszkola liczącego: 

1) 4-5 oddziałów, 

2) 6 i więcej oddziałów, 

- 
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2. Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej: 

1)do 4 oddziałów 

2) 5-6 oddziałów 

3) 7-8 oddziałów 

4) 9-16 oddziałów 

5) 17 i więcej 

Wicedyrektor szkoły (zespołu) o liczbie: 

1) 7-8 oddziałów 

2)  9-16 oddziałów 

3) 17 i więcej oddziałów 

- 
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3. Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 

Wicedyrektor Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej 

10 

14 

4. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

Wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

4 

10 

5. Kierownik praktycznej nauki zawodu 

Kierownik pracowni (laboratorium) 

Kierownik internatu 

4 

8 

18 

2. Wymiar godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowiska i obowiązuje on tych 

nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zastępstwo zostało  

im powierzone, a jeżeli objęcie zastępstwa nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

§ 3. 1. Określa się dla nauczycieli, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Wałbrzych, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

LP. STANOWISKO OBOWIĄZKOWY TYGODNIOWY 

WYMIAR GODZIN 

1. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy 

zawodowi 

28 

2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 

godzin w szkołach kształcących w systemie zaocznym i w placówkach kształcenia na odległość wynosi rocznie 

648 godzin. 

3. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w zaocznym 

systemie kształcenia oraz systemie kształcenia na odległość zalicza się: 

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

2) godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc poprawianie trzech 

prac za 1 godzinę zajęć; 

3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, licząc 3 przeprowadzone egzaminy za 1 godzinę zajęć; 

4) godziny nadzorowania egzaminów pisemnych, licząc jeden egzamin za 1,5 godziny zajęć. 

§ 4. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określa się według 

poniższego wzoru: W= ( X1+ X2) / (X1 : Y1) + (X2 :Y2) gdzie: W - oznacza tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin; X1, X2 - oznacza liczbę godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi 

w arkuszu organizacyjnym szkoły; Y1 i Y2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony dla stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz niniejszej uchwale. 
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§ 5. Traci moc uchwała nr LIV/534/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad 

zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli szkół. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.  

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

M. Romańska 
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