
UCHWAŁA NR 325/XXXIV/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela,  pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  
i doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia 
na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i  kształceniu 

na odległość.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 1 i 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia  1982 r. 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oraz art.76 pkt 22 ppkt d ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Ustala się w brzmieniu określonym w załącznikach do uchwały:

1) Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego - załącznik nr 1,

2) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie   zaocznej, nauczycieli 
kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  i doradców 
zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu 
na odległość- załącznik nr 2.

2. Zasady o których mowa w ust. 1 stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.

§ 2. Tracą moc uchwały: 

1. Uchwała Nr 356/XXXVIII/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów 
w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia 
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji 
edukacyjnych i zawodowych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.

2. Uchwała Nr 49/IV/2007 z dnia 22 lutego 2007 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/XXXVIII/2006 Rady 
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli 
w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, 
bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 
w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr 325/XXXIV/18 

 Rady Powiatu Nowosądeckiego 

 z dnia 7 września 2018 r. 

Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

 

1. Nauczyciel szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez Powiat Nowosądecki, dla 

którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego 

nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, 

powinien nauczać lub prowadzić zajęcia o odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach 

danego roku szkolnego tak, aby średniorocznie realizował tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 

określony dla tego nauczyciela. 

2. Średnioroczny wymiar zajęć ustala się dla nauczyciela, który naucza lub prowadzi zajęcia 

w oddziałach/grupach, gdzie szkolny plan nauczania/organizacja pracy placówki przewiduje: 

1) odbywanie praktyk zawodowych przez uczniów/słuchaczy szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe, 

2)  wcześniejsze zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych, 

3)  przerwy w pracy placówki dłuższe niż dwa tygodnie, 

4)  różną liczbę godzin zajęć w poszczególnych okresach/semestrach roku szkolnego. 

3.  Średnioroczny wymiar zajęć ustala dyrektor szkoły/placówki każdego roku w arkuszu 

organizacyjnym, biorąc za podstawę do wyliczenia: liczbę tygodni nauki wynikającą z kalendarza 

danego roku szkolnego, tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć z uwzględnieniem 

zapisów, o których mowa w ust. 2. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr 325/XXXIV/18 

 Rady Powiatu Nowosądeckiego  

z dnia 7 września 2018 r. 

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w 

formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych  i doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość 

 

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami, słuchaczami i wychowankami oraz na ich rzecz przez 

nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela,  (t.j. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), zwana dalej "Kartą Nauczyciela", 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na 

odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych zatrudnionych, ustala się według następujących norm: 

 

Lp. 

Stanowisko 

Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru 

zajęć  

1 Pedagog 22 

2 Psycholog 22 

3 Logopeda 22 

4 Doradcy zawodowi 22 

5 Terapeuta pedagogiczny 22 

6 

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących 

prowadzący kształcenie w formie zaocznej oraz 

nauczyciele przedmiotów teoretycznych 

prowadzący kształcenie zawodowe w formie 

zaocznej 

18 

7 
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu w formie 

zaocznej 
22 

8 Nauczyciele kształcenia na odległość 18 

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej zalicza się: 

1) godziny wykładów, konsultacji zbiorowych, ćwiczeń i zajęć praktycznej nauki 

zawodu; 
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2) godziny nadzorowania egzaminów pisemnych, poprawiania  i oceniania 

pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc 4 prace na 1 godzinę 

zajęć; 

3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, licząc 4 osoby na 1 godzinę 

zajęć. 

3. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym 

wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym 

semestrze. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się odbyte godziny zajęć, według 

zapisów w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku zajęć, godziny usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie 

pracodawcy. 

4. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych 

w kształceniu na odległość, zalicza się: 

1) godziny konsultacji zbiorowych, wykładów, ćwiczeń odbytych w formie 

telekonferencji czy wideokonferencji; 

2) godziny konsultacji indywidualnych, licząc 4 słuchaczy na 1 godzinę; 

3) godziny przeznaczone na opracowanie i zamieszczenie na platformie 

edukacyjnej nowych materiałów dydaktycznych, których nie można nabyć na 

rynku pomocy dydaktycznych, licząc 1 godzinę na opracowanie materiałów 

dydaktycznych w formie elektronicznej do 1 godziny zajęć określonych                  

w ramowym planie nauczania. 

5. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym 

wymiarze godzin zajęć dydaktycznych  kształceniu na odległość następuje w każdym 

semestrze. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się odbyte godziny zajęć – według 

zapisów w dzienniku zajęć, potwierdzonych raportami elektronicznymi, godziny 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn 

leżących po stronie pracodawcy. 

6. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez 

godzinę zajęć lekcyjnych, wykładów, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć 45 minut, 

przez godzinę zajęć praktycznych 55 minut, przez godzinę pozostałych zajęć 60 

minut.  

7. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w niepełnym 

wymiarze czasu pracy do umowy o pracę liczy się godziny wykładów, konsultacji, 

ćwiczeń lub zajęć praktycznych, wynikających z planów nauczania dla danego typu 

szkoły w każdym semestrze. Za zajęcia o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 oraz ust. 4 

pkt 2, 3 płaci się po zakończeniu semestru.  
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 1 i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 967) oraz art. 76 pkt 22 ppkt d ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu
zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) na organie prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne
i ponadpodstawowe ciąży obowiązek ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie
w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w formie zaocznej i kształceniu na odległość.

Projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania przez związki zawodowe, które nie wniosły uwag.

Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność dostosowania prawa miejscowego do nowych zapisów
Karty Nauczyciela, które zostały wprowadzone przepisami ustawy z dnia 27 października 2017r.
o finansowaniu zadań oświatowych, a co za tym idzie podjęcie niniejszej uchwały.
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