
UCHWAŁA NR XLIV/300/2018
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad 
udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym 

stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 
niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 995 i poz. 1000)  oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) szkole – należy przez to rozumieć także placówki prowadzone przez Powiat Tucholski;

2) dyrektorze lub wicedyrektorze należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki 
organizacyjnej, o której mowa w pkt 1;

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego 
zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1.

Rozdział 2.
Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

§ 2. 1. Dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 
dla których ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tych 
nauczycieli tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, określa się średnioroczną liczbę godzin zajęć 
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 na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed 
rozpoczęciem roku szkolnego.
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3. W przypadku zmian organizacyjnych pracy szkoły w trakcie roku szkolnego określona średnioroczna 
liczba godzin zajęć nauczycieli ulega korekcie z dniem wprowadzenia zmian.

§ 3. 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 realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony według zasad, 
o których mowa w §2.

§ 4. 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.

§ 5. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem 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 do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy, 
tygodniowy wymiar godzin zajęć, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

Rozdział 3.
Rozmiar i zasady udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 

zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć

§ 6. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze obniża się obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982  r. Karta Nauczyciela, do wysokości ustalonej w tabeli :

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba 
godzin obowiązkowego 

wymiaru godzin
1. Dyrektor szkoły, zespołu każdego typu liczącego :

1)do 8 oddziałów,
2)9 – 16 oddziałów,
3)17 – 25 oddziałów,
4)powyżej 25 oddziałów.

0-9 godz.
0-9 godz.
0 godz.
0 godz.

2. Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół). 7 godz.
3. Dyrektor  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

w Tucholi
0 godz.

4. Dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi 0 godz.
5. Wicedyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej 

w Tucholi
7 godz.

6. Kierownik szkolenia praktycznego 7 godz.
7. Kierownik internatu 12 – 15 godz.
8. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tucholi 10 godz.

§ 7. Obniżony obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 
ustalany jest corocznie w arkuszach organizacyjnych szkół.

Rozdział 4.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli w systemie kształcenia 

na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość

§ 8. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych iopiekuńczych, 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli 
nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala 
się według następujących norm:

Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 3446



obowiązkowego wymiaru 
godzin

1. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, 
a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne 
zatrudnieni w szkołach i placówkach (z wyjątkiem szkół 
i placówek specjalnych)

22 godz.

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wymienionych w ust.1  przez 
godzinę rozumie się 60 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut, a przez godzinę 
lekcyjną należy rozumieć jednostkę 45 minut.

§ 9. W szkołach zaocznych i placówkach kształcenia na odległość, obowiązkowy, roczny wymiar godzin 
zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym i systemie 
kształcenia na odległość – jest iloczynem liczby tygodni danego roku szkolnego i obowiązkowego wymiaru 
godzin danego nauczyciela.

§ 10. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla 
dorosłych, kształcących w systemie zaocznym oraz w placówkach edukacji niestacjonarnej zalicza się :

1) godziny faktycznie przeprowadzonych zajęć dydaktycznych;

2) godziny poprawiania oraz oceniania prac kontrolnych oraz egzaminacyjnych, z wyjątkiem egzaminów 
wstępnych i maturalnych;

3) godziny  przeprowadzania semestralnych i klasyfikacyjnych egzaminów ustnych;

4) godziny  innych zajęć pedagogicznych realizowanych ze słuchaczami przez zatrudnionego  w pełnym 
wymiarze godzin nauczyciela w formach przez niego obranych i udokumentowanych w wymiarze 
nie przekraczającym 30 godzin rocznie. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze liczba tych 
zajęć ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz dyrektorom szkół.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XXIII/118/2000 Rady Powiatu w Tucholi z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez powiat tucholski, nie wymienionych w art. 42 ust.3 – Karta Nauczyciela 
zmieniona Uchwałą Nr XXV/136/2000 Rady Powiatu w Tucholi z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie zamiany 
uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/118/2000 z dnia z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez powiat tucholski, nie wymienionych w art.42 ust.3.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

 

Przewodnicząca Rady 
Powiatu

Małgorzata Oller
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