
          
 

UCHWAŁA NR  XX / 117 / 08 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia  22 grudnia 2008 r. 

 
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad 
udzielania zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym 
stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do 
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. 
 
 Na podstawie art. 42 ust. 7 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  z poźn. zm.),         
po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny Rada Powiatu w Siedlcach 
uchwala co następuje: 

 
Rozdział 1 

 
Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których  ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 
 

§ 1 
 

 1. Dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z art.42 ust.3 Karty 
Nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć w pewnych okresach  roku szkolnego nie 
wyczerpuje obowiązującego tych nauczycieli tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, określa się średnioroczną liczbę godzin zajęć obliczona jako sumę godzin 
przydzielonych do realizacji w poszczególnych tygodniach roku szkolnego, podzieloną przez 
liczbę tygodni nauki w całym roku szkolnym. 
 
2. Plan zajęć ustalony według zasady, o której mowa w ust. 1 powinien być określony dla 
każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi 
do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego. 
 
3. W przypadku zmian organizacyjnych pracy szkoły w trakcie roku szkolnego określona 
średnioroczna liczba godzin zajęć nauczycieli ulega korekcie z dniem wprowadzenia zmian. 
 

§ 2 
 

 Dla nauczycieli, którym przydzielono w planie organizacyjnym na dany rok szkolny liczbę 
godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć – godzinami 
ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin, określony według zasad, o których mowa w § 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



§ 3 
 

 W przypadku rozwiązania z nauczycielem  stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, 
dla którego został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie 
organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy z tym, że za wszystkie 
przepracowane miesiące, bez względu na wymiar godzin zrealizowanych zajęć, przysługuje 
nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy, tygodniowy wymiar 
godzin zajęć, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe. 
 

Rozdział 2 
 

Zasady udzielania rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku 
realizacji tych zajęć. 
 

§ 4 
 

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze obniża się obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych  w art. 42 ust.3 
ustawy . – Karty Nauczyciela,  do wysokości ustalonej w tabeli: 
 
Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba 

godzin obowiązkowego 
wymiaru zajęć 

1. Dyrektor szkoły / zespołu/ każdego typu, liczącego: 
- do 8 oddziałów 
- 9 i więcej oddziałów 

8 
 
5 

2. Dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej 6 
3. Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego 4 
4. Kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno             

– wychowawczym 
10 

 
 
 

§ 5 
 

 Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 4 odnosi się również do nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi 
zastępstwo. 
 

Rozdział 3 
 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych            
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.   
 
 

 
 
 
 



 
 

§ 6 
 

 Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych                        
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz 
przez nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy  Karta Nauczyciela, zatrudnionych 
w pełnym wymiarze zajęć ustala się według następujących norm: 
 
Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru 
zajęć 

1. Nauczyciele szkół i placówek prowadzący gimnastykę 
korekcyjną 

18 
 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno            
– wychowawcze z dziećmi i młodzieżą 
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim 
zatrudnieni w szkołach specjalnych. 

18 

3. Pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi, 
logopedzi a także inni specjaliści prowadzący zajęcia 
specjalistyczne. 

20 

 
§ 7 

 
 Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, 
prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin jest sumą odpowiednich 
ułamków zatrudnienia. 

§ 8 
 

 Obowiązkowy  wymiar godzin zajęć  dydaktycznych, nauczycieli zatrudnionych              
w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość 
wynosi rocznie, w szkołach zaocznych i placówkach kształcenia na odległość – 648 
godzin. 

 
§ 9 

 
1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych        
w szkołach dla dorosłych, kształcących w systemie zaocznym zalicza się: 
 

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych ; 
 

      2)   faktycznie zrealizowane godziny: 
 

a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych ( z wyjątkiem 
egzaminów wstępnych, egzaminów z nauki zawodu, egzaminów z przygotowania 
zawodowego, dyplomowych i dojrzałości) licząc poprawienie 4 prac za  1 godzinę 
zajęć; 

b)  nadzorowania semestralnych i klasyfikacyjnych egzaminów pisemnych nie dłużej niż 
2 godziny zajęć  – za jeden egzamin; 

c) godziny przeprowadzania semestralnych i klasyfikacyjnych egzaminów ustnych          
( z wyjątkiem  egzaminów wstępnych, z nauki zawodu, z przygotowania zawodowego 
i dyplomowych, oraz dojrzałości i maturalnych) w wymiarze   
nie dłużej niż 15 minut na słuchacza; 

 



 
 

 
2. W okresie semestru nauczyciel zobowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru 
godzin zajęć; za podstawę rozliczenia przyjmuje się według zapisów w dzienniku lekcyjnym 
odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie 
zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 
 
3.Rozliczanie godzin dydaktycznych wynikających z planu nauczania opisanych                           
w ust. 1 pkt. 1 dokonuje się w okresach miesięcznych; rozliczanie faktycznie 
przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych opisanych w § 9 ust.2 dokonuje się                      
po zakończeniu każdego semestru na podstawie dokumentacji potwierdzającej ich wykonanie. 
 
4. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę 
ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych 
– jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut. 
 
5. Odbyte w semestrze godziny zajęć wymienionych w pkt 1 i 2  oraz godziny zajęć 
wynikające z planu nauczania lecz nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy, przekraczające połowę rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi. 
 

§ 10 
 
Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu Siedleckiego. 
 

§ 11 
 

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Siedlcach Nr XXXII / 186 / 2002 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  zmieniona uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach Nr  XX 
/ 108 / 04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych                
i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki. 
 

§ 12 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

§  13 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od               
1 września 2008 roku. 

 
Przewodniczący Rady 

 
/-/ Kazimierz Prochenka 

 
 
 
 


