UCHWAŁA NR NR VII/62/2011
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie 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 w obowiązku realizacji zajęć,
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących
kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na odległość, realizujących obowiązki
o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których nie określono
obowiązkowego wymiaru zajęć.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
z powodów:
1) wcześniejszego zakończenia zajęć w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych,
2) odbywania przez uczniów praktyk zawodowych w ciągu roku szkolnego,
3) różnej ilości godzin w poszczególnych semestrach, wynikającej z planu nauczania,
4) w młodzieżowym ośrodku socjoterapii z powodu zmieniającej się liczby wychowanków
i grup wychowawczych oraz przerwy w pracy trwającej co najmniej dwa tygodnie.
2. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający
z planów nauczania, organizacji pracy szkół i placówek w danym okresie roku szkolnego nie
wyczerpuje obowiązującego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, zobowiązani są do realizowania w innych okresach roku szkolnego takiego
wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć, aby średni wymiar godzin zajęć nauczyciela
w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał wymiarowi zajęć określonemu w art. 42 ust.
3 ustawy – Karta Nauczyciela.
3. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono
liczbę godzin przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami
ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad wymiar określony w ust. 2.
4. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny
wymiar godzin zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy
określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
5. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 2, powinien być określony dla
każdego nauczyciela w planie organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny i podany do
wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
6. Przydzielone w planie organizacyjnym szkoły godziny zajęć, niezrealizowane przez
nauczyciela z powodu choroby lub przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktuje się dla
rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowane , z zastrzeżeniem ust. 3.
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§ 2. Ustala się następujące zasady udzielania i rozmiar obniżek, obowiązkowego
tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych:
1) Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach
prowadzonych przez Powiat Chodzieski, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art.42 ust.3 Karty
Nauczyciela do liczby godzin określonej w tabeli:

L.p Stanowiska kierownicze
1. Dyrektor szkoły (zespołu szkół) :
do 4 oddziałów
5 - 8 oddziałów
9 - 16 oddziałów
17 - 25 oddziałów
26 - 34 oddziałów
powyżej 35 oddziałów

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) obowiązany jest do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w wymiarze o 4 godz. wyższym od ustalonego dla
dyrektora szkoły (zespołu szkół).
Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej
Wicedyrektor
Kierownik szkolenia praktycznego
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej
Dyrektor domu dziecka do 40 wychowanków
Kierownik internatu
Dyrektor młodzieżowego domu kultury
Dyrektor młodzieżowego ośrodka socjoterapii
Wicedyrektor młodzieżowego ośrodka socjoterapii
Dyrektor bursy szkolnej

Tygodniowy
wymiar
zajęć
10
8
6
5
4
3

3
7
6
10
8
12
6
4
8
12

2) Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach
w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji planu
nauczania przedmiotu lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych, można przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie
przekraczającym 4 godz. tygodniowo.
3) Wymiar zajęć ustalony w pkt 1 obniża się od dnia powierzenia stanowiska
kierowniczego.
4) Ustalony dla dyrektorów w pkt 1 wymiar godzin, przysługuje również wicedyrektorom
lub nauczycielom, którzy zastępują nieobecnego dyrektora, od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zlecono zastępstwo.
5) Dyrektor może zostać zwolniony na swój wniosek, z obowiązku realizacji godzin zajęć
określonych w pkt 1 w przypadkach uzasadnionych warunkami funkcjonowania szkoły
lub placówki powodującymi znaczne zwiększenie zadań.
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6) Zwolnienie, o którym mowa w pkt 5, może być w każdym czasie cofnięte z chwilą ustania
przyczyn uzasadniających zwolnienie z zajęć.
7) Dyrektor, który otrzymał zgodę na zwolnienie nie może realizować godzin
ponadwymiarowych.
§ 3. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych , prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na
rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta
Nauczyciela , zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, w następującej wysokości:

Lp Stanowisko
1. Nauczyciele szkół i placówek prowadzący zajęcia rewalidacyjnowychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo
w stopniu głębokim
2. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, specjaliści prowadzący zajęcia
specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i placówkach
3. Nauczyciele Centrum Edukacji Zawodowej prowadzący zajęcia
w systemie pracowniano-laboratoryjnym
4. Wychowawcy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Rodzina"

Obowiązkowy
tygodniowy wymiar
godzin
18
26
18
26

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio
z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin należy rozumieć zajęcia grupowe
i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych ,
profilaktycznych i korekcyjnych.
§ 4. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych
w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość
wynosi rocznie 648 godzin.
2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych
w kształceniu zaocznym zalicza się:
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych,
2) faktycznie zrealizowane godziny:
a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc
poprawianie 3 prac za 1 godzinę zajęć,
b) innych zajęć pedagogicznych realizowanych z uczniami przez pełnozatrudnionego
nauczyciela w formach przez niego obranych i udokumentowanych w wymiarze nie
przekraczającym 50 godzin rocznie, dla nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar tych
zajęć ulega stosownemu zmniejszeniu
3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych w wymiarze ustalonym przez dyrektora
szkoły.
3. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez
godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć
praktycznych - jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć – 60minut.
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4. Rozliczenie godzin dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze
godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze.
W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru
godzin zajęć; za podstawę rozliczenia przyjmuje się według zapisów w dzienniku lekcyjnym,
odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie
zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
5. Odbyte godziny zajęć wymienione w ust.1 oraz godziny zajęć wynikające z planu
nauczania lecz nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające
połowę rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi.
§ 5. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego
w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
wymiarze godzin, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych
przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa w ust.
1 wylicza się według następującego wzoru:
W = (x1 + x2 ) : [( x1 : y1 ) + (x2 : y2 )]
gdzie:
W – oznacza ustalony obowiązkowy wymiar godzin zajęć,
x1 , x2 , … - oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną
nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły
y1 , y2 , … - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych , opiekuńczych określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy
Karta Nauczyciela.
3. Wymiar, o którym mowa w ust. 2 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę
do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną.
4. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub placówce oświatowej
w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się według zasad
określonych w ust.1.
5. Różnica między tygodniowym wymiarem godzin przydzielonych a ustalonym
tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych.
§ 6. Tracą moc uchwały Nr XV/114/2000 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 czerwca
2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczowychowawczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość oraz Nr
XV/115/2000 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie określenia
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011
r.
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