
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO 

z dnia 24 kwietnia 2014 roku 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad 

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze 

godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 

zajęć w kształceniu zaocznym 

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 200 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z 2011 r. Nr 117, 

poz. 676 z 2011 r., Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 

uchwały Nr XXIV/180/2009 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów 

o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 595, poz. 4439), 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr XVI/125/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian 

w uchwale Nr XXIV/180/2009 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. 

poz. 3791), 

2) uchwała Nr XXIV/198/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian 

w uchwale Nr XXIV/180/2009 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r. 

poz. 4415). 

  

  Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego 

Elżbieta Grela 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 kwietnia 2014 r.

Poz. 2488



Załącznik 

do Obwieszczenia  

Rady Powiatu Proszowickiego 

z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

 

Uchwała Nr XXIV/180/2009 

Rady Powiatu Proszowickiego 

z dnia 30.06.2009 r. 

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym 

Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

z 2013r. Dz.U., poz. 595 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(tekst jednolity z 2014 r., poz. 191) i art. 91d pkt. 1 Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, zgodnie z załącznikiem Nr do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/53/2003 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym zmieniona Uchwałą Nr XIII/109/2004 Rady 

Powiatu Proszowickiego z dnia 30.06.2004 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/53/2003 Rady Powiatu 

Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, 

psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu 

zaocznym (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2003 r. Nr 258 poz. 3038 z 2004 r. Nr 209, poz. 2352). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2009 roku. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego 

Elżbieta Grela 
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Załącznik  

do Uchwały Nr XXIV/180/2009 

Rady Powiatu Proszowickiego 

z dnia 30.06.2009 r. 

 

Szczegółowe zasady tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów 

o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru 

godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym 

1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego 

zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się proporcjonalnie do obowiązkowego wymiaru 

prowadzonych zajęć. 

2. Sposób wyliczania wymiarów etatów nauczycieli: 

1) Wyliczanie wymiarów etatów nauczycieli którzy nie prowadzą zajęć w oddziałach mających skrócone 

okresy nauki: 

a) wymiary etatów nauczycieli prowadzących zajęcia wg jednego pensum oblicza się dzieląc tygodniową 

liczbę godzin tych zajęć przez przypisane do nich pensum. 

b) wymiary etatów nauczycieli prowadzących zajęcia mających różne pensum oblicza się przez dodawanie 

ułamków, które w licznikach mają liczby godzin zajęć a w mianownikach pensa tych zajęć. 

2) Wyliczanie wymiarów etatów nauczycieli, prowadzących zajęcia, które nie odbywają się przez cały okres 

nauki: 

a) wyliczanie wymiarów etatów nauczycieli wyraża się w ujęciu średniorocznym, czyli z uwzględnieniem 

krótszych okresów wykonywania niektórych zajęć. Należy wówczas obliczyć współczynnik skrócenia 

okresu nauki, który określa jaką część pełnego okresu nauki zajmuje skrócony okres nauki. Wymiar etatu 

przypadający na zajęcia nauczyciela w oddziale, który ma skrócony okres nauki, oblicza się mnożąc 

tygodniową liczbę godzin tych zajęć przez współczynnik skrócenia okresu nauki i dzieląc ją przez 

pensum zajęć. 

b) wymiar etatu nauczyciela przypadający na zajęcia w których zmienia się tygodniowo liczba godzin 

w czasie roku szkolnego, oblicza się wstawiając do licznika średnioroczne liczby godzin, a do 

mianownika przypisane pensum tych zajęć. 

3. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć wynosi odpowiednio: 

a) 
1
dla pedagogów szkolnych 25 godzin 

b) dla logopedów 20 godzin 

c)   dla psychologów 20 godzin 

d)  
2
dla doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych 25 godzin. 

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

w szkołach zaocznych wynosi rocznie 684 godziny. 

                                                      
1) 

W brzmieniu nadanym przez § 1 nr XVI/125/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

zmian w uchwale Nr XXIV/180/2009 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym 

wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

w kształceniu zaocznym( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. poz. 3791), który wszedł w życie z dniem 

31.07.2012 r. 
2) 

Dodany przez § 1 uchwały nr  XXIV/ 198/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 

zmian w uchwale Nr XXIV/180/2009 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym 

wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

w kształceniu zaocznym( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r. poz. 4415), który wszedł w życie z dniem 9.07.2013 r. 
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5. W przypadku nauczycieli łączących etat w szkole dziennej i zaocznej godziny przeprowadzone w szkole 

zaocznej wlicza się do godzin etatowych nauczyciela, rozliczenie godzin dydaktycznych nastąpi po 

przepracowaniu semestru. 

6. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, 

prowadzącego zajęcia w dwóch różnych typach szkół ustala się według większej ilości godzin projektowanych 

do realizacji w danej szkole. 

7. Do obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 

godzin w szkołach zaocznych zalicza się: 

a) godziny lekcji, ćwiczeń i zajęć praktycznych, godziny wynikające z poprawiania pracy kontrolnej i oceniania 

pisemnej pracy egzaminacyjnej, licząc 6 uczniów za jedną godzinę, 

b) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych licząc przeegzaminowanie 6 uczniów za jedną godzinę wg 

harmonogramu egzaminów, godziny nadzorowania egzaminów pisemnych . 

8. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę ćwiczeń 

i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych 55 minut, a przez godzinę 

pozostałych zajęć 60 minut 

9. Rozliczenie zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć 

dydaktycznych w kształceniu zaocznym, następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel 

zobowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć; za podstawę rozliczenia przyjmuje się, 

według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności 

w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

10. Odbyte godziny zajęć wymienionych w ust. 7 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz 

nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające połowę rocznego wymiaru, są 

godzinami ponadwymiarowymi. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego 

Elżbieta Grela 
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