
 

 

UCHWAŁA NR XI/67/2019 

RADY POWIATU MILICKIEGO 

z dnia 5 lipca 2019 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin poszczególnych zajęć, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Milicki 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 551 z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 1, 2 i 3 i art. 91d pkt 1 z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), Rada Powiatu Milickiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady: 

1) udzielania i rozmiaru wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych; 

2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono 

takiego wymiaru; 

3) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin. 

§ 2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Milicki. 

§ 3. Ilekroć w przepisach jest mowa o szkole bez bliższego określenia należy przez to rozumieć również 

placówkę oświatową. 

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Milicki, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, obniża  

się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony 

w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela od liczby godziny zajęć określonych w tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć 

1 Dyrektor szkoły, zespołu szkół 

- do 9 oddziałów 8 godzin 

- od 9 do 15 oddziałów 5 godzin 

- powyżej 15 oddziałów 3 godzin 
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2 Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół 

- do 9 oddziałów 12 godzin 

- od 9 do 15 oddziałów 10 godzin 

- powyżej 15 oddziałów 8 godzin 

3 Kierownik praktycznej nauki zawodu 10 godzin 

4 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 10 godzin 

5 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego 

4 godziny 

Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego 

8 godzin 

6 Kierownik internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym 

10 godzin 

§ 5. Do nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko kierownicze, wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 6. 1) Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze przewidziane w statucie placówki inny 

niż wymienione w § 4, obniża się tygodniowy wymiar zajęć określony zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela, o 6 godzin tygodniowo. 

2) Ustalony zgodnie z ust. 1 tygodniowy wymiar zajęć określa się proporcjonalnie. 

§ 7. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora szkoły, można 

zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć, określonego 

w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

§ 8. Zniżka godzin, o której mowa w § 4, § 5, § 6 i § 7 ust. 2 lub zwolnienie z obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa w § 7 ust. 1, może być cofnięte w każdym 

czasie, bez potrzeby wypowiedzenia, jeżeli zaistnieją przyczyny uzasadniające potrzebę cofnięcia zniżki  

lub zwolnienia. 

§ 9. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczycielowi 

nie wymienionemu w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

Powiat Milicki zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Stanowisko Tygodniowy 

wymiar 

godzin zajęć 

1 Psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, terapeuci pedagogiczni 

z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 

22 

2 Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą 

upośledzoną w stopniu głębokim oraz nauczyciele specjaliści inni niż pedagog i psycholog 

zatrudnieni w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych 

18 

3 Nauczyciele specjaliści, inni niż pedagog, psycholog i logopeda, doradca zawodowy, 

terapeuta pedagogiczny zatrudnieni we wszystkich typach przedszkoli, szkół i placówek 

z wyjątkiem poradni psychologiczno-pedagogicznych 

18 

4 Nauczyciele bibliotekarze bibliotek pedagogicznych 36 

§ 10. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej oraz nauczycieli kształcących na odległość wynosi 18 godzin. 

§ 11. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej 

oraz nauczycieli kształcenia na odległość zalicza się: 

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów; 
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2) godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów 

wstępnych), przy czym poprawianie 3 prac traktowane jak przeprowadzenie 1 godziny zajęć; 

3) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych, 

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 jako przeprowadzenie 1 godziny zajęć. 

§ 12. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający z planu 

nauczania lub organizacji pracy przedszkola, 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 (zwiększona lub zmniejszona), aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu całego 

roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć. 

§ 13. Praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć, określonymi w § 12 nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych. 

§ 14. Dla nauczycieli, którym w arkuszu 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 § 12. 

§ 15. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w § 12 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 lub kształceniu na odległość. 

§ 16. Różny w poszczególnych okresach roku szkolnego plan zajęć, do którego odnoszą się zasady  

§ 12 - § 15, powinien być dla każdego nauczyciela określony w arkuszu organizacji na dany rok szkolny  

i podany nauczycielowi do wiadomości, przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Milickiego 

§ 18. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 

§ 19. Traci moc uchwała nr VIII/40/03 Rady Powiatu w Miliczu z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami  

lub wychowankami albo na ich rzecz z późniejszymi zmianami. 

Przewodniczący Rady Powiatu: 

K. Osmelak 
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