
RADA POWIATU OTWOCKIEGO 
ul. Górna 13,05-400 Otwock 

tel. 22778-l-334, fax 22 778-1-338 
e-mail: rada@powiat-otwocki.pI  

UCHWAŁA NR 237/XXXIII!21 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 
z dnia 25 marca 2021 r. 

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, pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasad zaliczania do 
wymiaru godzin poszczególnych zajęć  w formie zaocznej 

Na podstawie art. 42 ust.7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
- Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920) uchwała 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 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 prowadzącym jest Powiat Otwocki, zgodnie z treścią  
załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3.0kreś1a się  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 
1) nauczycieli prowadzących 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 
psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych - 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 262!XXXV/1 8 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 
2018 r. 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, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 



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

6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
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 Województwa Mazowieckiego z mocą  obowiązującą  od dnia 1 września 2021 r. 



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 237/XXXIII/2 1 

Rady Powiatu Otwockiego 
z dnia 25 marca 2021 r. 

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. 1. Nauczycielom realizującym tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć  zgodnie 
z art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela 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. 

dy 



Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr 237/XXXIII!2 1 

Rady Powiatu Otwockiego 
z dnia 25 marca 2O2l r. 

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

którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawanie zwolnień  od obowiązku 
realizacji tych zajęć  w szkolach 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, typu, organizacji szkoły 
oraz warunków pracy. 

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 Liceum Ogólnokształcącego Nr lim. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku przy 
ul. gen. Julina Filipowicza 9 i dyrektor Zespołu Szkół  Nr 1 w Otwocku 
przy ul. Juliusza Słowackiego 4/10 - 5 godz. 

2) dyrektor Zespołu Szkół  Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 
w Otwocku przy ul. Marii Konopnickiej 3 i dyrektor Zespołu Szkół  Nr 2 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7 - 3 godz. 

3) wicedyrektor szkół, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 - 8 godz. 
4) kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół  Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Marii Konopnickiej 
3 i w Zespole Szkół  Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy 
ul. Kazimierza Pułaskiego 7- 9 godz. 

5) dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Marii 
Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 i dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8— 3 godz. 

6) wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr I im. Marii 
Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 - 6 godz. 

7) wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Otwocku 
przy ul. Literackiej 8 - 10 godz. 

8) kierownik do spraw wychowania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19- 8 godz. 

9) kierownik do spraw wychowania w Specjalnym Ośrodku Szkołno - Wychowawczym 
Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8— 12 godz. 

10) dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś" w Józefowie ul. Główna 10 
3 godz. 

11) wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś" w Józefowie 
ul. Główna 10 - 6 godz. 

12) dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Otwocku przy 
ul. Majowej 17/19— 6 godz. 

13) wicedyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Otwocku przy 
ul. Majowej 17/19 - 10 godz. 

14) dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultuiy im. Michała Elwiro Andriollego 
w Otwocku przy ni. Poniatowskiego 10-3 godz. 

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

2. Zwolnienia dokonuje się  na wniosek dyrektora szkoły lub placówki. 



Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr 237/XXXIII!2 1 

Rady Powiatu Otwockiego 
z dnia 25 marca 2021 r. 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć  nauczycieli prowadzących ksztalcenie 
w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru 

godzin poszczególnych zajęć  w formie zaocznej w szkolach 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  dla pedagoga, psychologa, logopedy, 
terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego wynosi —22 godz. 

*3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć  dla nauczyciela praktycznej nauki 
zawodu we wszystkich typach szkół  i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wynosi -20 godz. 



Uzasadnienie 

Organ prowadzący szkołę  lub placówkę, zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 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, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu 
i kwalifikacyjnych kursach zawodowych z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych 
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć  w formie zaocznej. 

Zgodnie z art. 91d pkt 1 przywołanej 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, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki 
i uwzględnia przy poszczególnych rozwiązaniach typ, wielkość  i organizację  szkoły lub 
placówki oraz faktycznie wykonywane zadania na poszczególnych stanowiskach. 

Projekt uchwały został  zaopiniowany przez związki zawodowe działające 
w oświacie. 

Wobec powyższego, przyjęcie uchwały jest uzasadnione. 


