Uchwała Nr 330/XLVII/2006
Uchwała w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru
zniŜek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w
szkołach i placówkach oświatowych oraz przyjęcia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów o róŜnym wymiarze godzin, pedagogów i
psychologów, oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
Uchwała Nr 330/XLVII/2006
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 14 sierpnia 2006 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, udzielania i rozmiaru zniŜek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli
pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz przyjęcia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli
przedmiotów o róŜnym wymiarze godzin, pedagogów i psychologów, oraz zasad zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Na podstawie art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z
późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjąć zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest róŜny 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.
Przyjąć zasady udzielania i rozmiar zniŜek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli
pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Przyjąć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów,
psychologów, logopedów oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu
zaocznym w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2006 r.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr242/XXXII/2002 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2002 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 330/XLVII/2006
Rady powiatu w Otwocku
z dnia 14 sierpnia 2006 r.

Szczegółowe zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest
Powiat Otwocki.
§ 1.
Niniejsze zasady stosuje się do nauczycieli szkół, ośrodków szkolno - wychowawczych i placówek szkolno wychowawczych, dla których ustalony plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy jest
róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest:
1) odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych,
2) wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół średnich,
3) przerwami w pracy szkół, ośrodków i placówek dłuŜszymi niŜ dwa tygodnie.
§ 2.
1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów
nauczania lub organizacji szkół, ośrodków i placówek w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje
obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 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

nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć
określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1, wymiar godzin zajęć róŜny w
poszczególnych okresach roku szkolnego nie moŜe w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin
zajęć przekraczać więcej niŜ o 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
3. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1, powinien być określony dla kaŜdego
nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
§ 3.
1. Dla nauczycieli, którym w planie 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 wg. zasad ustalonych w § 2 ust. 1.
2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących róŜny wymiar zajęć w
poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę naleŜy określić średni wymiar godzin zajęć dla
całego okresu roku szkolnego.
§ 4.
Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach,
w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy
Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy, dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzień pracy), za kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie moŜe
być jednakŜe większa niŜ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
§ 5.
Za prawidłowość rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego, a takŜe za prawidłowe
rozliczenie godzin ponadwymiarowych odpowiada dyrektor szkoły lub placówki.
§ 6.
Podstawę do rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o których mowa w § 5 stanowi
załącznik do arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny w sprawie uśrednienia godzin kaŜdego
nauczyciela.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 330/XLVII/2006
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 14 sierpnia 2006 r.

Zasady udzielania i rozmiaru zniŜek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne
stanowiska kierownicze w szkole.
§ 1.
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniŜa się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy
Karta Nauczyciela o liczbę godzin stanowiącą róŜnice między obowiązującym nauczyciela tygodniowym
wymiarem zajęć a wymiarem niŜej przedstawionym:
1. Dyrektor szkoły lub zespołu kaŜdego typu, z wyjątkiem szkół w zakładach opieki zdrowotnej, liczącej:
a) do 7 oddziałów – 10 godz.
b) 8 – 10 oddziałów – 8 godz.
c) 11 – 17 oddziałów – 5 godz.
d) 18 i więcej oddziałów – 3 godz.
2 Stanowisko Wicedyrektora tworzy się w szkole lub zespole liczącym minimum
15 oddziałów.
3. Stanowisko drugiego Wicedyrektora w szkole lub zespole liczącym 25 i więcej oddziałów
moŜe być utworzone za zgodą Starosty.
4. Wicedyrektor szkoły lub zespołu – 7 godz.
5. Kierownik warsztatu szkolnego, laboratorium, szkolenia praktycznego – we wszystkich
typach szkół – powoływany przy co najmniej 8 oddziałach klasowych odbywających
praktyczną naukę zawodu – 9 godz.
6. Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, młodzieŜowego ośrodka
wychowawczego i młodzieŜowego ośrodka socjoterapii – 4 godz.
7. Wicedyrektor SOS-W, MOW i MOS powoływany
powyŜej 100 wychowanków – 6 godz.
8. Kierownik do spraw wychowania w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym,
8 godz.
9. Wicedyrektor do spraw wychowania w MOW i MOS powoływany przy liczebności
minimum 60 wychowanków:
a) od 60 do 100 wychowanków – 10 godz.

a) od 60 do 100 wychowanków – 10 godz.
b) od 101 do 150 wychowanków – 8 godz.
10. Dyrektor szkoły lub zespołu w zakładzie opieki zdrowotnej – 5 godz.
11. Dyrektor młodzieŜowego domu kultury – 6 godz.
12. Dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej – 6 godz.
13. Wicedyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej – 10 godz.
§ 2.
Starosta moŜe obniŜyć lub zwolnić dyrektora szkoły, zespołu lub innej placówki oświatowej, na określony
czas, z realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, jeŜeli warunki funkcjonowania szkoły
powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.
§ 3.
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, Starosta moŜe wyrazić zgodę na
przydzielenie godzin ponadwymiarowych w wymiarze nie przekraczającym 3 godzin tygodniowo.
§ 4.
Wymiar zajęć ustalonych w § 1 odnosi się równieŜ do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w
zastępstwie i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono
nauczycielowi zastępstwo.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 330/XLVII/2006
Rady powiatu w Otwocku
z dnia 14 sierpnia 2006 r.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
§ 1.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych wynosi:
NazwaSzkoły Stanowisko Pensum
Szkoła zaoczna wszystkich typów Nauczyciel przedmiotów teoretycznych 18
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 22
§ 2.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieŜą przez niŜej wymienionych nauczycieli, zatrudnionych w
pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm:
Lp. Stanowiska Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
1. Pedagodzy, psycholodzy zatrudnieni we wszystkich typach szkół i placówek 22
2. Logopedzi, reedukatorzy we wszystkich typachszkół i placówek 22
3. Doradca zawodowy we wszystkich typach szkół i placówek 25
§ 3.
Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi, młodzieŜą
oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w § 2, naleŜy rozumieć zajęcia grupowe i
indywidualne,
wynikające
z
realizacji
zadań
diagnostycznych,
terapeutycznych,
doradczych,
profilaktycznych i korekcyjnych.
§ 4.
Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w § 2 przez
godzinę rozumie się 60 minut.
§ 5.
Obowiązkowy tygodniowy czas pracy dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotów o róŜnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się poprzez zamianę ułamka zwykłego, wyraŜającego
wymiar godzin poszczególnych przedmiotów o róŜnym pensum na ułamek dziesiętny, a następnie
dokonanie sumowania ułamków dziesiętnych w celu wyliczania wartości etatu.
§ 6.
1. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne, określają
Ramowe plany nauczania poszczególnych typów szkół.
2. Ponad wymiar, o którym mowa w ust. 1 ustala się dla kaŜdego oddziału – dla przedmiotów
ogólnokształcących i zawodowych, godziny na:
a) poprawianie i ocenianie pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych semestralnych – 4 prace na 1
godz.,
b) godziny nadzorowania egzaminów pisemnych i praktycznych – zgodnie z czasem trwania egzaminów,

b) godziny nadzorowania egzaminów pisemnych i praktycznych – zgodnie z czasem trwania egzaminów,
c) godziny przeprowadzenia egzaminów ustnych semestralnych – po 15 minut na 1 osobę.
3. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru zajęć przez godzinę ćwiczeń i konsultacji naleŜy rozumieć
jednostkę 45 minutową, a dla pozostałych zajęć 60 minutową, a godzinę nadzorowania semestralnych
egzaminów pisemnych licząc 1 egzamin za 90 min.

