
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/464/2018 

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

z dnia 10 maja 2018 r. 

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

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, 

którzy pełnią stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Wodzisławski oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karty Nauczyciela 

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

Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.); art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), po przeprowadzeniu 

konsultacji z organizacjami i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii organizacji 

związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240  z późn. zm.) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 

ustala, co następuje: 

§ 1. Niniejsza 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 rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku 

Karta Nauczyciela oraz zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3  

ww. ustawy, 

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

a) dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 

Nauczyciela, 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, 

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

z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; 
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2) szkole - należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę oświatową, dla której organem prowadzącym jest 

Powiat Wodzisławski; 

§ 3. 1. Nauczyciele, dla których ustalony plan zajęć w którymkolwiek okresie roku szkolnego 

nie wyczerpuje obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego zwiększonej liczby 

godzin tak, aby średni ich wymiar w okresie całego roku szkolnego odpowiadał co najmniej tygodniowemu 

obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć dydaktycznych. 

2. Średni wymiar godzin zajęć, o których mowa w ust. 1, oblicza się jako sumę godzin przydzielonych do 

realizacji w poszczególnych tygodniach roku szkolnego, podzieloną przez liczbę tygodni, w których 

prowadzone są te zajęcia. 

§ 4. 1. Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek dla dyrektora i wicedyrektora oraz nauczyciela 

pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także dla nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni 

w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze: 

1) obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz  

warunków pracy, 

2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, 

określa poniższa tabela: 

Lp. Stanowiska kierownicze Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru 

zajęć 

1. Dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej:  

a do 16 oddziałów włącznie 5 

b od 17 i więcej oddziałów 3 

2. Dyrektor centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego 3 

3. Dyrektor  poradni psychologiczno - pedagogicznej 8 

4. Dyrektor zespołu placówek 3 

5. Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:  

a do 16 oddziałów włącznie 8 

b od 17 i więcej oddziałów 6 

6. Wicedyrektor centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego 6 

7. Wicedyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej 12 

8. Wicedyrektor zespołu placówek 6 

9. Kierownik w szkole (w zespole) 6 

2. Obniżony wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje od pierwszego dnia tygodnia 

następującego po dniu, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków kierowniczych. 

3. Zwalnia się od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela: dyrektora 

i wicedyrektora ośrodka doskonalenia nauczycieli, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni 

w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono ww. stanowisko kierownicze. 

4. Zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje od pierwszego dnia 

tygodnia następującego po dniu, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków kierowniczych. 

§ 5. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla 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: 

1) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość wynosi 18 godzin, 

2) do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz w kształceniu na odległość zalicza się: 

a) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych, 
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b) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych 

i egzaminacyjnych licząc poprawianie trzech prac za jedną godzinę zajęć; 

c) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych realizowanych w ramach egzaminu semestralnego 

w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły. 

§ 6. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez 

nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych 

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, według 

następujących norm: 

1) pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni - 22 godziny, 

2) doradcy zawodowi - 22 godziny, 

3) nauczyciele ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - 18 godzin, 

4) nauczyciele centrum kształcenia praktycznego prowadzący zajęcia w systemie pracowniano-

laboratoryjnym oraz w systemie modułowym - 18 godzin. 

§ 7. 1. Traci moc uchwała Nr XXXVI/409/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 czerwca 

2005 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 

nie wymienionych w ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie 

kształcenia na odległość, 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 zasady zaliczania do wymiaru 

godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski (Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego z 2005 r. Nr 91, poz. 2525). 

2. Traci moc uchwała Nr XLVII/498/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 maja 2010 roku 

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

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze 

godzin w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski (Dziennik 

Urzędowy Województwa Śląskiego z 2010 r. Nr 152, poz. 2461). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi życie 

z dniem 1 września 2018 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 
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