
Uchwała Nr XXVIII/154/09  

Rady Powiatu w Suwałkach  

z dnia 24 września 2009 r.  

 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 

w art 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela oraz zasdy zaliczania do wymiaru godzin w kształceniu 

zaocznym i systemie kształcenia na odległość. 

 

Na podstawie art 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta

Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17,

poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369 i Nr

247, poz.1821 z 2008 r. Nr 145, poz.917 i Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr

67, poz.572 i Nr 97 poz.800) oraz art 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,

poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 z 2003 r. Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055,

Nr 167, poz.1759 z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz

z 2009 r. Nr 92, poz.753) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się  następujące normy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą

i słuchaczami szkół dla dorosłych oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli niewymienionych

w art 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674

z późn. zm.) zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć:  

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi

i słuchaczami oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli, wymienionych w pkt.1 i 2, należy

rozumieć  zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych,

terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych.  

§ 2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli w kształceniu zaocznym

i systemie kształcenia na odległość zalicza się:  

§ 3. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, przez godzinę

ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę  45 minut, przez godzinę  zajęć praktycznych -

jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć - 60 minut.  

§ 4. Odbyte godziny zajęć wymienione w § 2 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lub

nie zrealizowane z przyczyn leżących po strone pracodawcy, są godzinami ponadwymiarowymi.  

§ 5. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotów

o różnym tygodniowym wymiarze godzin, ustala się  w ten sposób, by suma odpowiednich części

każdego wymiaru godzin, liczona jako suma części etatów, była równa liczbie jeden. 

2. Godziny zajęć przydzielone nauczycielowi powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru

zajęć, obliczonego według zasad określonych w ust 1, są godzinami ponadwymiarowymi.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 7. Traci moc uchwała Nr XX/104/04 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 13 maja 2004 r.w sprawie

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nie wymienionych w art 42 ust 3 Karty

Nauczyciela oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin w kształceniu zaocznym i systemie ksztalcenia

na odległość ( Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 72, poz. 1163).  

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

Województwa Podlaskiego.  

1) pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach i placówkach

oświatowych- 20 godzin. 

2) wychowawcy placówek opiekuńczo- wychowawczych, zatrudnieni w tych placówkach przed dniem

wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych

ustaw( Dz.U.z 2003 r. Nr 137, poz.1304)- 26 godzin. 

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

2) faktycznie zrealizowane godziny:

a) poprawiania i oceniania prac kontrolnych i egzaminacyjnych ( z wyjątkiem egzaminów wstępnych,

z nauki zawodu, z przygotowania zawodowego, i maturalnych) licząc poprawianie 3 prac za jedną

godzinę zajęć, 

b) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych ( z wyjątkiem przeprowadzania egzaminów

wstępnych, z nauki zawodu, przygotowania zawodowego i maturalnych) w wymiarze nie więcej niż

jedna godzina na egzamin dla czterech słuchaczy. 

Przewodniczący Rady  

 

Sławomir Małachowski 
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