R A D A P O W IA T U W O T W O C K U
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel. (22) 778-13-34, fax (22) 778-1J1-38

UCH W AŁA NR 262/XXXV/18
RADY POW IATU W OTW OCKU
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wym iaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
w ym iaru godzin zajęć dla dyrektorów, w icedyrektorów, nauczycieli pełniących inne
stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych
zajęć, określenia ty godniowego obowiązkowego wym iaru godzin zajęć nauczycieli
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do
w ym iaru godzin poszczególnych zajęć w form ie zaocznej

N a podstawie art. 42 ust.7 w zw iązku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta N auczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) oraz art. 12
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wym iaru godzin
zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym je st Powiat
Otwocki, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 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 prow adzącym jest Powiat Otwocki, zgodnie z treścią załącznika N r 2
do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wym iar godzin zajęć:
1) nauczycieli prow adzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania
do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej;
2) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologicznopedagogicznych - w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Otwocki, w brzm ieniu stanowiącym załącznik N r 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. W ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Traci moc uchwała N r 66/VIII/15 Rady Powiatu w O tw ocku z dnia 3 w rześnia
2015 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego w ym iaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, zasad udzielania i rozm iaru 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 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 wr formie zaocznej.
§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadom ości poprzez zam ieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
§ 7. Uchwała wchodzi w' życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym W ojewództwa M azowieckiego z mocą obow iązującą od dnia 1 września 2018 r.

Wiceprzewodnicząca Rady

Barbara Markowska

Załącznik N r 1
do uchwały N r 262/X X X V /l 8
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wym iaru godzin zajęć nauczy cieli,
dla który ch ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
w szkołach i placówkach, dla który ch organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym tygodniowy obowiązkowy wym iar zajęć zgodnie
z art. 42 ust. 3 ustawy - Karta N auczyciela oraz § 1 ust. 1 załącznika nr 3 do niniejszej
uchwały, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustala
się średnioroczną liczbę godzin zajęć obliczoną jako sumę godzin przydzielonych do
realizacji w poszczególnych tygodniach roku szkolnego, podzieloną przez liczbę tygodni
nauki w całym roku szkolnym.
§ 2. W przypadku zmian organizacyjnych pracy szkoły w trakcie roku szkolnego
ustalona średnioroczna liczba godzin zajęć nauczycieli ulega korekcie, z dniem
wprowadzenia zmian.

Wiceprzewodnicząca Rady
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Załącznik N r 2
do uchwały N r 262/X X X V /l 8
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wym iaru godzin
zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska
kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie
nauczy cieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przy znawanie zwolnień od
obowiązku realizacji ty ch 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.
2. Dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom, o których mowa w ust. 1
obniża się tygodniowy obowiązkowy wym iar godzin zajęć do wskazanego niżej poziomu:
1) dyrektor szkoły lub zespołu szkół:
a) do 19 oddziałów - 5 godz.,
b) od 20 do 25 oddziałów - 3 godz.,
c) powyżej 25 oddziałów - 2 godz.;
2) wicedyrektor szkoły lub zespołu szkół - 7 godz.;
3) kierownik szkolenia praktycznego - wr zespołach szkół zawodowych - 9 godz.;
4) dyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego - 2 godz.;
5) dyrektor młodzieżowego ośrodka socjoterapii - 2 godz.;
6) wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego:
a) do 100 w ychowanków - 10 godz.,
b) powyżej 100 wychow anków - 6 godz.;
7) wicedyrektor młodzieżowego ośrodka socjoterapii:
a) do 100 w ychowanków - 10 godz.,
b) powyżej 100 wychow anków - 6 godz.;
8) kierownik do spraw w ychow ania w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym:
a) do 50 wychowanków' internatu - 8 godz.,
b) powyżej 50 w ychowanków internatu - 6 godz.;
9) dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej - 6 godz.;
10) wicedyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej - 10 godz.;
11) dyrektor m łodzieżowego domu kultury - 3 godz.
§ 2. 1. Rada Powiatu może zwrolnić dyrektora szkoły lub placówki, na czas określony,
z realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, o których m ow a w §1 ust. 2, jeżeli warunki
funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie jego zajęć.
2. Zwolnienia dokonuje się na wniosek dyrektora szkoły lub placówki.

Wiceprzewodnicząca Rady

Barbara Markowska

Załącznik N r 3
do uchwały N r 262/XXXV/18
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Tygodniowy obowiązkowy w ym iar godzin zajęć nauczy cieli prowadzących kształcenie
w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych,
doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczy cieli zatrudnionych w poradni
psychologiczno-pedagogicznej oraz zasady zaliczania do wym iaru godzin
poszczególnych zajęć w form ie 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 obow iązkow ego 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 pisem nych
prac kontrolnych i egzam inacyjnych - poprawienie 4 prac traktowane jest jako
1 godzina zajęć;
3) godziny nadzorow ania przebiegu pisemnych egzam inów sem estralnych - zgodnie
z czasem ich trwania;
4) godziny przeprow adzenia semestralnych egzam inów ustnych w wymiarze - 4 osoby
na godzinę.
§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wynosi dla pedagoga,
psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego - 22 godz.
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Barbara Markowska

Uzasadnienie
Organ prow adzący szkołę lub placówkę, zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta N auczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.)
upoważniony został do określenia:
- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla który ch ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
- zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obow iązkow ego 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, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych, doradców' zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
Zgodnie z art. 91 d pkt 1 przywołanej ustawy, zadania i kompetencje wskazane
w wyżej wym ienionym przepisie wykonuje Rada Powiatu.
Regulacja zawarta w niniejszej uchwale jest dostosowana do aktualnego
i prognozowanego stanu szkół i placówek funkcjonujących w Powiecie Otwockim
i uw zględnia przy poszczególnych rozwiązaniach typ i wielkość szkoły lub placówki oraz
zwiększenie zadań na poszczególnych stanowiskach.
Uchwała uw zględnia zmiany wchodzące w życie z dniem 01.09.2018 r., wprowadzone
przez ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. 2017 r. poz. 2203), w szczególności w zakresie ograniczenia do 22 godzin pensum
psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, za wyjątkiem
nauczycieli zatrudnionych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Projekt uchwały został przedstawiony do opinii zw iązków zawodowych.
W obec powyższego, przyjęcie uchwały jest uzasadnione.
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