
projekt Nr 7 

 

UCHWAŁA NR …………………..  

RADY POWIATU W OTWOCKU  
z dnia ……………………………… 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne 
stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych 
zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizuj ących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów,  

doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 
w formie zaocznej 

 

Na podstawie art. 42 ust.7 w związku z art. 91d pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r.  – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) oraz art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.               
z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 § 1. Określa się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 
roku szkolnego, w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Otwocki,  w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr l do niniejszej uchwały. 

 § 2. Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne 
stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią                  
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznaje 
się zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć w szkołach i placówkach, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

 § 3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli 
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych 
prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodem w celu 
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji  edukacyjnych i zawodowych, o których 
mowa  w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia                     
7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Otwocki, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

 



 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
 § 5. Traci moc uchwała Nr 214/XXXIII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                            
2 września 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów 
oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 
oświatowych i przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych oraz 
przyjęcia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie    
w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 
 
 § 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

 § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i stosuje się ją od roku szkolnego 2015/2016. 
 
 

 
 

Adwokat 
Marcin Bandura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Załącznik Nr l 
do uchwały Nr ………….. 
Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia …………………... 

 
 

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

w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki 
 

 § 1. Niniejsze zasady stosuje się do nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:  

1) odbywania  praktyk zawodowych przez uczniów lub słuchaczy; 
2) wcześniejszego zakończenia zajęć w ostatnich klasach szkół  ponadgimnazjalnych. 

 
 § 2. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć                    
w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela 
wymiaru godzin zajęć lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania                  
w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin 
zajęć, zwiększonego lub zmniejszonego, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu 
całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu 
w art. 42 ust. 3 ustawy –  Karta Nauczyciela oraz w § 1 ust. 1 załącznika nr 3  
do niniejszej uchwały. 
 
 2. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. l, wymiar godzin 
zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji 
zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać więcej niż o 1/2 tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin. 
 
 3. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1, powinien być 
określony dla każdego nauczyciela na dany rok szkolny i podany nauczycielowi                           
do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego. 
 
 § 3. Dla nauczycieli, którym w arkuszu 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 ust. 1. 
 
 § 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 roku szkolnego. 

  

 



 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr ……………… 

Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia …………………... 

 

Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze,  
a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, 

którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku 
realizacji tych zajęć w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym               

jest Powiat Otwocki 
 
 
 § 1. 1. Dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom, pełniącym inne stanowiska 
kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć odpowiednio do wielkości i typu szkoły oraz warunków 
pracy lub zwalnia się ich z obowiązku realizacji tych zajęć. 
  
            2.  Dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom, o których mowa w ust. 1             
obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć do wskazanego niżej poziomu: 

1) dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych: 
a) do 12 oddziałów –  5 godz., 
b) od 13 do 19 oddziałów – 3 godz., 
c) od 20 do 25 oddziałów – 2 godz.; 

2) wicedyrektor zespołu szkół ogólnokształcących – 7 godz.; 
3) wicedyrektor zespołu szkół zawodowych – 6 godz.; 
4) kierownik szkolenia praktycznego – w zespołach  szkół zawodowych – 9 godz.; 
5) dyrektor   specjalnego   ośrodka   szkolno – wychowawczego – 2 godz.; 
6) dyrektor   młodzieżowego ośrodka socjoterapii – 2 godz.; 
7) wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno–wychowawczego: 

a) do 100 wychowanków – 10 godz., 
b) powyżej 100 wychowanków – 6 godz.; 

8) wicedyrektor  młodzieżowego ośrodka socjoterapii:                                                                                       
a) do 100 wychowanków – 10 godz., 
b) powyżej 100 wychowanków – 6 godz.; 

9) kierownik do spraw wychowania w specjalnym ośrodku szkolno–wychowawczym: 
a) do 50 wychowanków internatu – 8 godz., 
b) powyżej 50 wychowanków internatu – 6 godz.; 

10) dyrektor poradni psychologiczno–pedagogicznej – 6 godz.; 
11) wicedyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej – 10 godz. 

 
 3. Zwalnia się z obowiązku realizacji zajęć: 

1) dyrektora zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych – powyżej 25 oddziałów; 
2) dyrektora Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 21; 
3) dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury. 

   
 § 2. 1. Rada Powiatu może zwolnić dyrektora szkoły lub placówki, na czas 
określony, z realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w §1 ust. 2, 
jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie jego zajęć.  
 
            2. Zwolnienia dokonuje się na wniosek dyrektora szkoły lub placówki. 

 
 
 
 

 



 
 
 
Załącznik Nr 3 

do uchwały ……………. 
Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia …………………... 

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie                      
w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia 
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodem w celu wspomagania uczniów            

w podejmowaniu decyzji  edukacyjnych i zawodowych, o których mowa  w przepisach 
wydanych na podstawie  art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r.                      

o systemie oświaty i zasady zaliczania  do wymiaru godzin poszczególnych zajęć                   
w formie zaocznej w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym                

jest Powiat Otwocki 
 
 § 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych                    
w pełnym wymiarze, prowadzących zajęcia w formie zaocznej   wynosi – 18 godz. 
 
              2. Do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć nauczycieli prowadzących 
kształcenie w formie zaocznej zalicza się: 

1) zajęcia edukacyjne w formie konsultacji i wykładów; 
2) faktycznie zrealizowane  godziny  poprawiania i oceniania  semestralnych pisemnych prac 

kontrolnych i egzaminacyjnych – poprawienie 4 prac traktowane jest jako 1 godzina zajęć; 
3) godziny nadzorowania przebiegu pisemnych egzaminów semestralnych – zgodnie z czasem 

ich trwania; 
4) godziny przeprowadzenia semestralnych egzaminów ustnych w wymiarze – 4 osoby na 

godzinę. 
 
 § 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wynosi: 

1) dla pedagoga, psychologa, logopedy – 22 godz.; 
2) dla doradcy zawodowego – 25 godz. 
 

 § 3. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dla nauczyciela realizującego obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się 
poprzez zamianę ułamka zwykłego, wyrażającego wymiar godzin poszczególnych przedmiotów                     
o różnym pensum na ułamek dziesiętny, a następnie dokonanie sumowania ułamków 
dziesiętnych w celu wyliczania wartości etatu. 
 



 
Uzasadnienie 

 
 

Organ prowadzący szkołę lub placówkę, zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) upoważniony  został                     
do określenia: 

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

− zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska 
kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią                               
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz do 
przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, 

− tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących  
kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze  
godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasad 
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 
Zgodnie z art. 91d pkt l powołanej ustawy, zadania i kompetencje wskazane                   

w wyżej wymienionym  przepisie wykonuje Rada Powiatu. 
Regulacja zawarta w niniejszej uchwale jest dostosowana do aktualnego stanu 

szkół i placówek istniejących w Powiecie Otwockim i uwzględnia przy poszczególnych 
rozwiązaniach typ i wielkość szkoły lub placówki oraz zwiększenie zadań na 
poszczególnych stanowiskach.   

Treść uchwały odpowiada aktualnej interpretacji przepisów w przedmiotowym 
zakresie, potwierdzonej orzecznictwem sądowym i rozstrzygnięciami nadzorczymi 
wojewodów.  

Niniejsza uchwała zawiera unormowania korzystniejsze w stosunku do 
określonych w poprzedniej uchwale Nr 214/XXXIII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia              
2 września 2009 r.  Wobec powyższego uzasadnione jest wprowadzenie jej w życie z mocą 
obowiązującą od dnia 1 września 2015 r. rozpoczynającego nowy rok szkolny. 

Projekt uchwały został przedstawiony do opinii związków zawodowych. 
Wobec powyższego, przyjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Opracowała: 
Hanna Majewska-Smółka 
Dyrektor Oświaty Powiatowej 

Sekretarz Powiatu 
          Zbigniew Rak 

 


