
Projekt 

Uchwała Nr ………/......./2013 

Rady Powiatu w Olecku 

z dnia ……………. 2013 r. 
 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 – ustawy Karta Nauczyciela tj. nauczycielom prowadzącym 

kształcenie w formie zaocznej, nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy  

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 

pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.  
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241;  

z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,  

poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz 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 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, Nr 56, poz. 458 i Nr 97, poz. 800; z 2011 r. Nr 149, poz. 

887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i poz. 1544) Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje: 

 

§1. 

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycielom szkół niewymienionych  

w art. 42 ust. 3 – Karta Nauczyciela tj. nauczycielom prowadzącym kształcenie w formie zaocznej, 

nauczycielom realizującym 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. 32 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§2. 

Traci moc uchwała Nr XXXVII/221/10 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie  

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienio-

nych w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie  

w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone  

dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 
 

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku 
 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.  
 

          Przewodniczący Rady Powiatu 

          

Wacław Sapieha  
Sporządziła: Urszula Nejfert 
Olecko, 13.03.2013 r. 



      Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr………../...../2013 

         Rady Powiatu w Olecku 

z dnia ………………. 2013 r. 

 

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin / zajęć (pensum) dla nauczycieli  niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olecki na stanowisku pedagoga, psycholo-

ga, logopedy, doradcy zawodowego – ustala się w wysokości 30 godzin.  

 

2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin  

     w kształceniu w formie zaocznej wynosi rocznie 648 godzin. 

3. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach  kształcących w formie zaocznej zalicza się: 

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, 

2)  faktycznie zrealizowane godziny, tj: 

a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, 

b)  innych zajęć pedagogicznych realizowanych ze słuchaczami przez pełnozatrudnio-

nego nauczyciela w formach udokumentowanych w wymiarze nie przekraczającym 

50 godzin rocznie; dla nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar tych zajęć ulega 

stosownemu zmniejszeniu, 

c) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych. 

4. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez godzinę wykładów, 

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

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

5. Do ustalenia obowiązującego pensum dla nauczycieli ustala się uśrednioną liczbę 36 tygodni  

w danym roku szkolnym. W oddziałach, w których zajęcia dydaktyczne kończą się w różnym  

terminie uśrednia się liczbę tygodni: 

a) w klasach maturalnych - 30 tygodni, 

b) w ostatnich klasach zasadniczej szkoły zawodowej i policealnej dla młodzieży - 35 tygodni, 

c) w klasach, w których realizowana jest praktyka zawodowa - 32 tygodnie albo 33 tygodnie 

(zgodnie z programem nauczania w danym zawodzie), 

d) w klasach zasadniczej szkoły zawodowej, w których wszyscy uczniowie realizują  

kursy w tym samym terminie - 32 tygodnie. 

 

6. Rozliczanie godzin dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin  

w szkole kształcącej w formie zaocznej następuje w każdym semestrze. W okresie semestru na-

uczyciel zobowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć. Za podstawę roz-

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

godziny nieusprawiedliwionej obecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących 

po stronie pracodawcy. 

7. Odbyte godziny zajęć wymienione w pkt 3 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, 

lecz nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy przekraczające ½ rocznego wy-

miaru, są godzinami ponadwymiarowymi. 

8. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wy-

miarze, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym ty-

godniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej 

liczby realizowanych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  



9. W celu ustalenia tygodniowej liczby obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązko-

wym wymiarze z zajęć „W” należy stosować wzór: 

 

W = (x1 + x2) : [ ( x1 : y1) + ( x2 : y2)] 

gdzie: 

- x1, x2 ... - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi  

w arkuszu organizacji szkoły, 

- y1, y2 ... - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,  

opiekuńczych i wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 Karty  

Nauczyciela oraz § 1 niniejszej uchwały. 

 

10. Uzyskany z obliczeń wynik, o którym mowa w pkt 10, zaokrągla się do pełnych godzin w ten 

sposób, że poniżej 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną go-

dzinę. 

11. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z art.  

35 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe. 

12. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 

nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub w szkole zaocznej, w celu uzupełnienia 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, ustala się według zasad określonych w 

punkcie 9 i 10. Dyrektor informuje nauczycieli o przydziale godzin zajęć przed rozpoczęciem roku 

szkolnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Urszula Nejfert 

Olecko, 13.03.2013 r. 

 

Olecko, 13.03.2013 r. 


