
 

 

Obwieszczenie 

Rady Powiatu w Częstochowie 

z dnia 29 maja 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVII/156/2008 Rady Powiatu w Częstochowie 

z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów psychologów, logopedów, doradców 

zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, zgodnie z brzmieniem 

załącznika do niniejszej uchwały 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, , z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XVII/156/2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 

24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin, pedagogów psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia 

związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2  

pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu 

zaocznym (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 103, poz. 2130)  , z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: uchwałą  

Nr XXII/170/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XVII/156/2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad rozliczania 

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

w poszczególnych okresach roku szkolnego; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów psychologów, logopedów, doradców 

zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania 

uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4435). 

2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje: 

1) § 2 i § 3 uchwały Nr XXII/170/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XVII/156/2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie 

zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 

plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
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godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz 

zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2013 r., poz. 4435), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Częstochowie. 

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

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.”. 

  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jarosław Rydzek 
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Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Powiatu w Częstochowie 

z dnia 29 maja 2014 r. 

Uchwała Nr XVII/156/2008 

Rady Powiatu w Częstochowie 

 

z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

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

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

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 

zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
1) 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art 12 pkt 11, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. ), w związku z art. 42 ust. 7 pkt. 1 i 3 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), po uzyskaniu 

pozytywnej opinii nadzoru pedagogicznego wyrażonej w piśmie nr DK/CZ.SP.WŻ.07131/28/08 Delegatury 

w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2008 r. Rada Powiatu w Częstochowie 

uchwala: 

§ 1. Uchwale podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkołach, 

dla których organem prowadzącym jest powiat częstochowski. 

§ 2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 7, poz. 674, z późn. zm.), 

2) szkole - rozumie się przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, 

a także odpowiednio ich zespoły, 

3) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć - rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy 

wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub określony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty 

Nauczyciela, 

4) okresie rozliczeniowym nauczyciela – rozumie się przez to wynikający z umowy o pracę (lub mianowania) 

okres pracy nauczyciela w danym roku szkolnym, 

5) etacie – rozumie się przez to wykonywanie w ramach stosunku pracy obowiązków określonych dla danego 

stanowiska w pełnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, 

                                                      
1) 
tytuł w brzmieniu  ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXII/170/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 

20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/156/2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 kwietnia 

2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów psychologów, logopedów, doradców 

zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów 

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

w kształceniu zaocznym ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4435), który obowiązuje od 1 września 2013 r. 
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6)   
2
 przez godziny faktycznie zrealizowane rozumie się, wynikające z planu zajęć godziny: 

a) odbyte według zapisów w dziennikach lekcyjnych oraz dziennikach zajęć, 

b) nieodbyte, za które nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

     3) 
skreślono. 

§ 3. 1. Do nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć zgodnie 

z art. 42 ust. 3 lub określony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, dla których plan zajęć jest 

różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, stosuje się przepis art. 42 ust. 5b Karty Nauczyciela. 

§ 4. 
4) 

1. Podstawą do rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, dla 

którego ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, jest średni tygodniowy 

wymiar godzin zajęć w okresie rozliczeniowym tego nauczyciela. 

2. Przy ustalaniu średniego tygodniowego wymiaru godzin zajęć: 

1) uwzględnia się wszystkie tygodnie roku szkolnego, w tym przerwy wynikające z przepisów ministra 

właściwego do spraw edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego, z wyłączeniem pełnych tygodni ferii 

w szkołach i placówkach feryjnych, 

2) przyjmuje się zaokrąglenie do drugiego miejsca po przecinku. 

3. Liczba godzin będąca różnicą pomiędzy średnim tygodniowym wymiarem godzin zajęć nauczyciela oraz 

jego tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć, stanowi tygodniową liczbę godzin 

ponadwymiarowych. 

4. Godziny zajęć, których realizacja uwarunkowana jest wnioskiem rodziców oraz godziny, o których 

mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 - rozliczane są na podstawie godzin faktycznie zrealizowanych, liczonych narastająco 

zgodnie z planem zajęć. 

5) 
skreślono. 

§ 5. 
6) 

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz dla  zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zajęć nauczycieli 

(niewymienionych w tabeli art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela): pedagogów, psychologów, logopedów 

i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty - wynosi  25. 

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej - wynosi 18 godzin, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Tygodniowy  obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej - wynosi 22 godziny. 

§ 6. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się wg 

stanowiska, z którego wartość godzin wyrażona jako część etatu tego nauczyciela jest największa, 

z zastrzeżeniem ust. 2 - 4. 

2. Dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, suma części etatów z właściwych dla tego 

nauczyciela poszczególnych stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć  

wynosi 1. 

                                                      
2) 

dodany przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XXII/170/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 20 czerwca 2013 r., o której 

mowa w przypisie 1. 
3) 

zmiana polegająca na skreśleniu wyróżnienia druku ( wytłuszczenia ) występującego po § 2, wprowadzona § 1 pkt 

3 uchwały Nr XXII/170/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 20 czerwca 2013 r., o której mowa w przypisie 1. 
4) 

zmieniony przez §1 pkt 4 uchwały Nr XXII/170/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 20 czerwca 2013 r., o której 

mowa w przypisie 1. 
5) 

zmiana polegająca na skreśleniu wyróżnienia druku ( wytłuszczenia ) występującego po § 4, wprowadzona § 1 pkt 

5 uchwały Nr XXII/170/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 20 czerwca 2013 r., o której mowa w przypisie 1. 
6) 

zmieniony przez §1 pkt 6 uchwały Nr XXII/170/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 20 czerwca 2013 r., o której 

mowa w przypisie 1. 
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3. Podstawę do rozliczenia tygodniowego stanowią godziny przeliczeniowe uzyskane po przeliczeniu 

realizowanych przez nauczyciela godzin zajęć z poszczególnych stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, na tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony zgodnie 

z ust. 1. 

4. W przypadku, gdy wyrażone jako części etatu wartości godzin zajęć na poszczególnych stanowiskach są 

równe, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela ustala się według stanowiska o najniższym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć, przy czym podstawę do rozliczenia tygodniowego stanowią 

godziny przeliczone na ten wymiar. 

5.
7) 

Przy obliczeniach, o których mowa w ust. 1 – 4 przyjmuje się zaokrąglenie do drugiego miejsca po 

przecinku. 

§ 7. 
8) 

1. Do wymiaru godzin zajęć w formie zaocznej zalicza się: 

1) godziny konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych, 

2) faktycznie zrealizowane: 

a) godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem 

egzaminów wstępnych) licząc poprawienie 3 prac za 1 godzinę zajęć, 

b) godziny nadzorowania egzaminów pisemnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych), 

c) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych) licząc 3 słuchaczy 

na 1 godzinę zajęć. 

2. W przypadku zajęć, dla których inne przepisy nie określają czasu trwania jednostki godzinowej, za 

godzinę zajęć przyjmuje się 60 minut. 

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 9.  Tracą moc uchwały Rady Powiatu w Częstochowie: 

1. Nr 39/IX/99 z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu 

zaocznym; 

2. Nr 40/IX/99 z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego. 

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

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2008 r. 

 

                                                      
7) 

zmieniony przez §1 pkt 7 uchwały Nr XXII/170/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 20 czerwca 2013 r., o której 

mowa w przypisie 1. 
8) 

zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały Nr XXII/170/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 20 czerwca 2013 r., o której 

mowa w przypisie 1. 
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