
UCHWAŁA NR XLI/229/2018
RADY POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad 
udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 995, poz. 1000 i poz. 1349), art. 42 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oraz art. 76 pkt 22d ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co nastepuje:

§ 1. Określa się:

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze;

3) zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej;

4) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych;

5) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 2. 1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat 
Rawski, w pełnym wymiarze zajęć, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego, ustala się średnioroczną liczbę godzin zajęć.

2. Średnioroczną liczbę godzin zajęć oblicza się jako sumę godzin przydzielonych do realizacji 
w poszczególnych tygodniach roku szkolnego, podzieloną przez liczbę tygodni nauki w całym roku szkolnym.

3. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, realizującym różny wymiar zajęć 
w poszczególnych okresach roku szkolnego określa się średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

§ 3. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Rawski, obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych określony w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela według 
następujących zasad:

L.p. Stanowisko kierownicze Tygodniowy rozmiar obniżki 
godzin zajęć

1. Dyrektor szkoły(zespołu szkół) każdego typu liczącej:
do 8 oddziałów 10
od 9 do16 oddziałów 13
od 17 i więcej oddziałów 15

2. Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych 14
3. Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 10
4. Wicedyrektor szkoły(zespołu szkół) każdego typu 9
5. Wicedyrektor Zespołu Placówek Specjalnych 10
6. Wicedyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 6
7. Kierownik pracowni ćwiczeń praktycznych 13
8. Kierownik szkolenia praktycznego 13
9. Kierownik ds. grup wychowawczych w Zespole Placówek 

Specjalnych liczących:
- do 70 wychowanków 16

Id: 5DEC1C79-1D7A-4E4B-81D2-509B5D3B54D0. Podpisany Strona 1



- powyżej 70 wychowanków 18
10. Kierownik internatu liczącego:

- do 100 wychowanków 18
- powyżej 100 wychowanków 20

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te 
stanowiska, wymiar zajęć ustalony w ust.1 obniża się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić 
funkcję kierowniczą.

§ 4. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 
godzin w kształceniu zaocznym wynosi rocznie 648 godzin dla pensum 18 godzin oraz 792 godziny dla pensum 
22 godzin.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzących kształcenie w systemie zaocznym zalicza się:

1) godziny wykładów, konsultacji i ćwiczeń,

2) faktycznie zrealizowane godziny:

a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych licząc 3 prace za jedną godzinę 
zajęć,

b) przeprowadzania egzaminów ustnych w wymiarze 4 egzaminowanych za jedną godzinę zajęć,

c) nadzorowania egzaminów pisemnych nie dłużej niż 2 godziny zajęć dydaktycznych za jeden egzamin.

3. Do celów obliczania 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. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się jednostkę według zapisów 
w dzienniku lekcyjnym.

4. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć 
dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel 
obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć; za podstawę rozliczenia przyjmuje się zapisy 
w dzienniku lekcyjnym.

§ 5. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Rawski na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego 
oraz doradcy zawodowego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno - pedagogicznej - 
22 godziny.

2. Nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego w ramach stosunku pracy w szkole, dla 
której organem prowadzącym jest Powiat Rawski obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć 
dydaktycznych o 6 godzin.

§ 6. 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się 
według poniższego wzoru:W= (X¹+X² + ...Xn): [(X¹:Y¹)+(X²:Y²) + ...(Xn:Yn)]gdzie: W - oznacza tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin X¹,X², ... Xn - oznacza ilość godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu 
organizacyjnym szkoły, Y¹,Y², ...Yn - oznacza tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określonych dla stanowisk w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub niniejszej uchwale.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach, przy 
czym czas poniżej 0,5 godziny pomija się, a czas wynoszący powyżej 0,5 godziny zaokrągla się do pełnej godziny.

3. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie 
z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.

4. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania danego 
nauczyciela i ustalonego pensum.

5. Pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony ustala się indywidualnie dla każdego nauczyciela.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XX/145/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 
11 październiak 2012 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 
(Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 376 ze zm. Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 378).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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UZASADNIENIE

Zapisy zawarte w przedmiotowej uchwale zawierają rozstrzygnięcia o których mowa w art. 42 ust. 7
i art. 42 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela przypisane art. 91 d pkt.1 tejże ustawy do kompetencji Rady
Powiatu. Wspomnienie rozstrzygnięcia w większości powielają ustalenia dotychczas obowiązującej
Uchwały Nr XX/145/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 października 2012 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych
nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
(Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 376 zmiana Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 378).
Doprecyzowano również zasady udzielania obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć
dydaktycznych i wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
Wprowadzono zmiany w wykazie tych stanowisk dostosowując go do aktualnie obowiązujących,
zapisanych w statutach szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Rawski. Zmieniony został
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Powiat Rawski na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy
zawodowego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno - pedagogicznej - 22
godziny, zgodnie z art. 76 pkt 22 d ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)
uchwała została przedłożona do konsultacji (opinii) związkom zawodowym.
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