
Uchwała Nr XX/108/04
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII /186/2002 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 
2002 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki.

Na podstawie art.42 ust.7 pkt 1,2,3, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) 
po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny Rada Powiatu w Siedlcach uchwala 
co następuje:

§1

W uchwale Nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 3 w tabeli w rubryce „stanowisko”, w l.p.2 po wyrazie: „psycholodzy” 
a/ stawia się przecinek,
b/dodaje się wyrazy: „doradcy zawodowi prowadzący zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu.”

2) Dodaje się § 4 a w brzmieniu:
„§4a

1) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin ustala się jako iloraz sumy realizowanych godzin wszystkich zajęć i sumy wymiarów 
etatów wynikających z poszczególnych zajęć zaokrąglając do pełnych godzin.

2) Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 
nauczyciela zobowiązanego do pracy w innej szkole lub placówce, w kształceniu zaocznym 
i w systemie kształcenia na odległość w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych ustala się według zasad określonych w pkt 1”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2005 r.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX /108 / 04 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Zapisy art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela nakładają obowiązek na organ prowadzący 

szkołę lub placówkę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin m in. dla nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 

i zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu 

zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.

W załączeniu:

1 Interpretacja zapisu § 4a 
przedmiotowej Uchwały



W nawiązaniu do Uchwały Nr XX / 108 / 04 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2004 r 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 
2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Siedlecki, przekazuję interpretację zapisu zawartego w § 4a na przykładzie:
„Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin ustala się jako iloraz sumy realizowanych godzin wszystkich zajęć i sumy wymiarów etatów 
wynikających z poszczególnych zajęć, zaokrąglając do pełnych godzin”

Przykład:

Nauczycielowi przydzielono do realizacji w ciągu tygodnia 15 godzin języka polskiego i 6 godzin 
biblioteki.

Suma realizowanych godzin wszystkich zajęć wynosi: 

15 + 6

Suma wymiarów etatów wynikających z poszczególnych zajęć wynosi:

15 6
18 + 30

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze 
godzin jako iloraz sumy realizowanych godzin wszystkich zajęć i sumy wymiarów etatów 
wynikających z poszczególnych zajęć wynosi: 

15+ 6
15 6
18 + 30 

zaokrąglając do pełnych godzin.
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