
 

 

UCHWAŁA NR XXV/157/2021 

RADY POWIATU LEGNICKIEGO 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,  

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

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Legnicki 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920) i art. 42 ust. 6 i 7 pkt 1-3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), Rada Powiatu Legnickiego uchwala, co następuje: 

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

i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze w następującej wysokości: 

Lp. 
Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

lub opiekuńczych 

1. Pedagog, psycholog 22 

2. Logopeda 22 

3. Doradca zawodowy 22 

4. 
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych 
20 

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, 

logopedów przez godzinę zajęć rozumie się 60 minut. 

3. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz nauczycieli doradców zawodowych 

przez godzinę zajęć rozumie się 45 minut. 
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§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych 

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. 

poz. 4) do ilości godzin 

Lp. Stanowisko kierownicze 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych 

1. 

Dyrektor szkoły/zespołu szkół, liczącej: 

- do 16 oddziałów 
 

5 

Dyrektor szkoły/zespołu szkół, liczącej: 
- od 17 i więcej oddziałów 

3 

2. 

Wicedyrektor szkoły/zespołu szkół, liczącej: 
- do 16 oddziałów 

 

 
9 

Wicedyrektor szkoły/zespołu szkół, liczącej: 
- od 17 i więcej oddziałów 

7 

3. 
- Kierownik szkolenia praktycznego 6 

- Kierownik warsztatów szkolnych 7 

4. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 5 

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. 

3. Organ prowadzący szkołę może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku 

realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), jeżeli warunki funkcjonowania szkoły 

powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora w danym roku szkolnym. 

§ 3. 1. Dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określa się średnioroczną 

liczbę godzin obliczoną jako sumę godzin przydzielonych do realizacji w poszczególnych tygodniach roku 

szkolnego podzieloną przez  liczbę tygodni nauki  w całym roku szkolnym. 

2. Plan zajęć ustalony według zasady, o której mowa w ust. 1 powinien być określony dla każdego 

nauczyciela w planie organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. 

3. W przypadku zmian organizacyjnych pracy szkoły w trakcie roku szkolnego określona średnioroczna 

liczba zajęć dla nauczyciela ulega korekcie z dniem wprowadzenia zmian. 

4. Dla nauczycieli, którym przydzielono w planie organizacyjnym na dany rok szkolny liczbę godzin zajęć 

przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć – godzinami ponadwymiarowymi są godziny 

zajęć zrealizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony według zasad, o których mowa 

w ust. 1. 

5. 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 

całego okresu zatrudnienia. 

6. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem zakończenia roku szkolnego, 

dla którego 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 

godzin zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy, 

tygodniowy wymiar godzin zajęć, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe. 
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4. Nauczyciel, dla którego ustalony plan zajęć w danym semestrze nie wyczerpuje połowy rocznego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, powinien nauczać większą liczbę godzin w innym 

semestrze danego roku szkolnego. Praca wykonana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą 

w godzinach nadliczbowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu Legnickiego. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXV/133/2009 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie 

zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 

w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru 

godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dz.Urz.2009.117.2436). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2021 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego: 

Aleksander Kostuń 
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