
 

 

UCHWAŁA NR XLI/383/18 

RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO 

z dnia 10 października 2018 r. 

w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach 

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz.U.2018.995 ze zmianami) oraz art. 42 ut. 6, ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.2018.967) Rada Powiatu Kościańskiego uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 

plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zasady 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin; 

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

a) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, 

b) nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz 

zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na 

odległość. 

§ 2. Określa się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach 

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański. 

§ 3. 1. Nauczyciel, zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego ustalony plan zajęć w pewnych 

okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

zobowiązany jest do realizowania w innych okresach danego roku szkolnego większej liczby godzin zajęć tak, 

aby średni tygodniowy wymiar godzin zajęć w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu 

obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

2. Za godzinę ponadwymiarową realizowaną przez nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, rozumie się każdą 

godzinę powyżej obowiązującego go tygodniowego wymiaru godzin zajęć. 

§ 4. Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dla dyrektora i wicedyrektora oraz dla nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze, a także dla 

nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 

kierownicze, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
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l.p. stanowisko kierownicze   
tygodniowy wymiar 

godzin zajęć   

1. dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu, liczącej:   

do 17 oddziałów włącznie 5   

powyżej 17 oddziałów 3   

2. wicedyrektor  szkoły (zespołu szkół) każdego typu, liczącej:   

do 17 oddziałów włącznie 6 

powyżej 17 oddziałów  4 

3. dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej   10  

4. kierownik warsztatów szkolnych 6 

5. zastępca kierownika warsztatów szkolnych 14 

6. kierownik szkolenia praktycznego 6 

7. zastępca kierownika szkolenia praktycznego 14 

8. kierownik internatu 15 

§ 5. Wymiar godzin zajęć ustalony w § 1, dotyczący nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni 

w zastępstwie nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze, obowiązuje tego nauczyciela od pierwszego 

dnia, w którym powierzono mu zastępstwo i przestaje obowiązywać z końcem miesiąca, w którym nauczyciel 

przestał pełnić te obowiązki. 

§ 6. Przyznaje się zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły (zespołu szkół) lub placówki w przypadku realizowania przez 

dyrektora lub wicedyrektora zadań uniemożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach 

obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin, wynikających z: warunków organizacyjnych lub prawnych 

funkcjonowania szkoły lub placówki, realizowania programów lub projektów na rzecz rozwoju szkoły, a także 

w związku z wykonywaniem dodatkowych prac zleconych przez organ prowadzący.  

§ 7. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów,  terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych wynosi 22 godziny.  

§ 8. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 

godzin prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz w kształceniu na odległość wynosi 18 godzin. 

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli prowadzących kształcenie 

w formie zaocznej zalicza się: 

1) godziny konsultacji zbiorowych, ćwiczeń, zajęć praktycznych; 

2) godziny konsultacji indywidualnych, licząc trzech słuchaczy na jedną godzinę, przy czym dopuszcza się 

możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć 

w semestrze; 

3) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, 

licząc poprawienie trzech prac za jedną godzinę zajęć; 

4) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, licząc przeegzaminowanie trzech osób jako 

przeprowadzenie jednej godziny zajęć. 

3. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli prowadzących kształcenie na 

odległość zalicza się: 

1) godziny konsultacji indywidualnych, licząc trzech słuchaczy na jedną godzinę zajęć, 

2) godziny konsultacji zbiorowych, wykładów, ćwiczeń, odbytych w formie telekonferencji lub 

wideokonferencji, 

3) godziny przeznaczone na opracowanie i zamieszczenie na platformie edukacyjnej nowych materiałów 

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

w kształceniu zaocznym oraz w kształceniu na odległość następuje w każdym semestrze. Za podstawę 

rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie 

pracodawcy. 

5. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w kształceniu zaocznym oraz w kształceniu 

na odległość przez godzinę należy rozumieć: 

1) 45 minut w przypadku wykładów, ćwiczeń i konsultacji; 

2) 55 minut w przypadku zajęć praktycznych; 

3) 60 minut w przypadku pozostałych zajęć. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIX/275/17 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2017 roku 

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, 

doradców zawodowych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze (Dziennik Urzędowy Województwa 

Wielkopolskiego 2017.5966). 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościańskiego. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Paweł Buksalewicz 
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