
Projekt z 16.04.2018 r. 

Uchwala nr …./……/2018 

Rady Powiatu w Olecku 

z dnia ……. czerwca 2018 r. 

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, tj. nauczycielom prowadzącym 

kształcenie w formie zaocznej, nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone 

dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także pedagogów, psychologów, 

logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycielom biblioteki 

pedagogicznej 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 76 pkt. 22 lit. b, c i d ustawy z dnia 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, poz. 60 i poz. 2203) Rada Powiatu w Olecku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

 

1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Olecki na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, 

terapeuty pedagogicznego z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych w wymiarze 22 godzin. 

2. Przez zajęcia w/w nauczycieli rozumie się prowadzenie: 

 diagnoz psychologiczno-pedagogicznych, 

 zajęć o charakterze terapeutycznym, 

 zajęć o charakterze zawodoznawczym. 

3. Obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach pedagogicznych 

wynosi 35 godzin zegarowych. 

4. Obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli konsultantów wynosi 35 godzin zegarowych. 

Przez zajęcia nauczyciela-konsultanta rozumie się w szczególności wspomaganie nauczycieli, doradców 

metodycznych oraz rad pedagogicznych w planowaniu, organizowaniu bezpośrednich form pomocy 

przedmiotowo-metodycznej, wspomaganiu nauczycieli w rozwoju zawodowym, podejmowaniu i wspieraniu 

działań innowacyjnych, udzielaniu indywidualnych konsultacji, doborze i adaptacji lub tworzeniu 

programów nauczania i materiałów dydaktycznych. 

5. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

kształcących w formie zaocznej zalicza się godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych. 

6. 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. 

7. Do ustalenia obowiązującego pensum dla nauczycieli ustala się uśrednioną liczbę 38 tygodni w danym roku 

szkolnym. W oddziałach, w których zajęcia dydaktyczne kończą się w rożnym terminie uśrednia się liczbę 

tygodni: 

a) w klasach maturalnych – 30 tygodni, 

b) w klasach szkół dla młodzieży, w których realizowana jest praktyka zawodowa – 32 tygodnie lub inna 

liczba  obliczana według wzoru: 

było 36 lub 38 tygodni minus liczba tygodni praktyki zawodowej, 



c) w klasach zasadniczej szkoły zawodowej, w których wszyscy uczniowie realizują kursy w tym samym 

terminie – 32 tygodnie. 

8. Rozliczanie godzin dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w danym roku szkolnym  

w pełnym wymiarze godzin, w szkole kształcącej w formie zaocznej, następuje w każdym semestrze.  

W okresie semestru nauczyciel zobowiązany jest zrealizować godziny zgodnie z przydziałem w arkuszu 

organizacyjnym na dany rok szkolny. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się zrealizowane godziny zajęć 

(według zapisów w dzienniku lekcyjnym), godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy 

proporcjonalnie do tygodniowego wymiaru godzin i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po 

stronie pracodawcy. 

9. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasady wyliczania pensum określa art. 76 pkt. 22 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (art. 42 ust. 5c KN).  

10. 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. 

11. Dyrektor informuje nauczycieli o przydziale godzin zajęć przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku. 

§ 3. 

 

Traci moc uchwała nr XLII/264/2014 Rady Powiatu w Olecku z dnia 26 czerwca 2014 r.  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 

w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, tj. nauczycielom prowadzącym kształcenie w formie zaocznej, 

nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o rożnym 

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

oraz nauczycielom biblioteki pedagogicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

z 2014 r. poz. 2458) wraz ze zmieniającą uchwałą  nr X/46/2015 Rady Powiatu w Olecku  

z dnia 24 września 2015 r. 

§ 4. 

 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Wacław Sapieha 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203),  

dokonała zmian w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, który stanowi podstawę dla organu 

prowadzącego do określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych 

nauczycieli, tj.:  

a) nauczycieli szkół niewymienionych w ust.3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt.1a, 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb 

społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych 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, z tym że wymiar ten nie może 

przekraczać 22 godzin.  

Ponadto w/w ustawa uregulowała również dodając do art. 42 ust. 5c zasady wyliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy różny tygodniowy 

wymiar godzin. 

W związku z powyższym przygotowano nowy projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku, który został 

skonsultowany ze związkami zawodowymi. 

Ponadto projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela,  

tj. nauczycielom prowadzącym kształcenie w formie zaocznej, nauczycielom realizującym w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,  

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

oraz nauczycielom biblioteki pedagogicznej został poddany również konsultacjom z organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców powiatu oleckiego oraz Powiatową Radą 

działalności Pożytku Publicznego w Olecku zgodnie z zapisami uchwały nr: 

 XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich 

działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.10.2010 r., 

Nr 170, poz. 2214); 

 …/2018 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi z terenu powiatu oleckiego  

oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Olecku projektu uchwały Rady Powiatu  

w Olecku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

 


