
     
            

UCHWAŁA NR XIII/82/2019 

RADY  POWIATU  KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 29 października 2019 r. 

 

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Kępiński. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12  pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                                

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511; ze zm.) oraz art. 42 ust.7 w związku               

z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. 

poz.967; ze zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Określa się dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Kępiński: 

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego                      

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały; 

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach                

w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały; 

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu oraz 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 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 

do uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/190/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 

września 2009 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta 

Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Kępiński (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 200 poz. 3430 oraz z 2013 r. poz. 4607). 

 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 
                                                                                                     Przewodnicząca Rady 

                                                                                                  /-/ Jolanta Jędrecka 
 

 

 

 

 



 

 
         Załącznik nr 1 

         do uchwały Nr XIII/82/2019 

         Rady Powiatu Kępińskiego 

         z dnia 29 października 2019 r. 

 

 

Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego.  
 

  

§ 1.  Zasady stosuje się do nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których ustalony 

plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy szkół jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu: 

 1)  odbywania przez uczniów praktyk zawodowych w ciągu roku szkolnego; 

 2)  wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych; 

 3) różnej liczby godzin zajęć w poszczególnych okresach/semestrach roku szkolnego, 

wynikającej ze szkolnych planów nauczania.          

§ 2. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć 

wynikający ze szkolnych planów nauczania lub organizacji pracy szkół i placówek w danym 

okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego  nauczyciela wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są 

do realizowania w innych okresach roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby 

godzin zajęć, aby średni wymiar godzin zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego 

odpowiadał wymiarowi godzin zajęć, określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela oraz w załączniku nr 3 do uchwały.  

2. Przydział zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1  powinien być określony 

dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny i podany 

nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

§ 3. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono 

liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć – 

godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony  według zasad ustalonych w § 2. 

§ 4. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny 

wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego w umowie o pracę należy określić 

średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.      

§ 5. Przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły godziny zajęć, nie zrealizowane przez 

nauczyciela  z powodu choroby lub  przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktuje się dla 

rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowane, z zastrzeżeniem § 3. 

§ 6. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku 

szkolnego, na który 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 zrealizowanych zajęć, przysługuje 

nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar 

godzin zajęć określony w art. 42 ust 3ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

oraz w załączniku nr 3 do uchwały, a także za przepracowane w tym czasie godziny 

ponadwymiarowe. 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                               Załącznik nr 2 

         do uchwały Nr XIII/82/2019 

         Rady Powiatu Kępińskiego 

         z dnia 29 października 2019 r. 

 

Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub 

placówkach. 
 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub 

placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński  obniża się  tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do 

liczby godzin określonej w  tabeli : 

 

 

   

Lp. 

                         

                    Stanowisko kierownicze 

Tygodniowy 

obowiązkowy 

wymiar zajęć po obniżce 

    

1. 

 

Dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej do 12 oddziałów 

 

5 

 

2. 

 

    

Dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej 12 i więcej 

oddziałów 

 

3 

         

 

3. 

 

Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) 

 

7 

 

4. 

 

Kierownik szkolenia praktycznego 

 

4 

    

  5. 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 

10 

 

 

§ 2. Wymiar zajęć ustalony w § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

         do uchwały Nr XIII/82/2019 

         Rady Powiatu Kępińskiego 

         z dnia 29 października 2019 r. 

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu oraz 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. Dla wymienionych w tabeli  nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych 

w poradni psychologiczno-pedagogicznej określa się następujący obowiązkowy tygodniowy 

wymiar godzin zajęć: 

 

Lp. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy 

           wymiar godzin 

 

  1. 

 

 Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi 

 

20 

   

  2. 

 

  Doradcy zawodowi  

 

20 

 

3. 

 

  Terapeuci pedagogiczni 

 

20 

 

4. 

 

  Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 

 

20 

 

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli 

zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym oraz w  kształceniu na 

odległość wynosi 18 godzin. 

§ 3. 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach zaocznych zalicza się: 

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

2) godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i  egzaminacyjnych, licząc 

poprawianie trzech prac za jedną godzinę zajęć; 

3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, przyjmując przeprowadzenie egzaminu 

trzech osób za równoważne jednej godzinie zajęć. 

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych                    

w kształceniu na odległość zalicza się: 

1)  godziny konsultacji indywidualnych, licząc trzech słuchaczy na jedną godzinę zajęć; 

2)  godziny konsultacji zbiorowych, wykładów, ćwiczeń, odbytych w formie telekonferencji 

lub wideokonferencji; 

3)  godziny przeznaczone na opracowanie i zamieszczenie na platformie edukacyjnej nowych 

materiałów dydaktycznych. 

§ 4. 1 Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych                  

w kształceniu zaocznym oraz w kształceniu na odległość przez godzinę wykładów, ćwiczeń               

i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych 55 minut 

a przez godzinę pozostałych zajęć 60 minut. 

2. Rozliczenie godzin dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin 

zajęć w kształceniu zaocznym oraz w kształceniu na odległość następuje w każdym 

semestrze. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, 

odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny 

niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XIII/82/2019  Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 października 2019 r. 

 

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Kępiński. 

 

Art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący szkoły i placówki 

oświatowe obowiązek określenia  zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych 

nauczycieli. Nowelizacja wspomnianej wyżej ustawy nakłada dodatkowo na organy 

prowadzące konieczność ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 

Zmiana uchwały wynika z konieczności dostosowania jej do obowiązujących przepisów 

prawa oraz doprecyzowania dotychczasowych zapisów. 

Uchwała została skierowana do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w celu 

zaopiniowania. Zarząd Oddziału ZNP w Kępnie wyraził pozytywną opinię i nie wniósł 

poprawek do przekazanego projektu uchwały. Zarząd Związku Zawodowego Oświata 

również nie wniósł zastrzeżeń do projektu uchwały. W przesłanym piśmie zaproponował 

rozważenie przez Radę Powiatu Kępińskiego zrównania wymiaru czasu nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu z wymiarem czasu pracy innych nauczycieli na poziomie 18 

godzin. Niniejszy projekt nie uwzględnia jednak sugestii obniżenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu i pozostawia 

ten wymiar na dotychczasowym poziomie. NSZZ Solidarność Region Wielkopolska 

Południowa  nie zajął stanowiska i nie wyraził opinii w powyższej sprawie. 

Wobec powyższego projekt znajduje uzasadnienie. 

 

 
                                                                                                 Przewodnicząca Rady 
                                                                                                   /-/ Jolanta Jędrecka 

 

 

 

 

 

 

 

 


