
UCHWAŁA NR XX/145/2012
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli 
oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. 

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.1, art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142,poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, 
poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, 
poz.142 i poz.146,Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113,Nr 149,poz. 887,Nr 217,poz.1281) 
oraz art.42 ust. 7 i art.42 a ust.1 w związku z art.91 d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 
( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220,poz. 1600, z 2007 r.Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 
102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 
917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458,Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz.800, Nr 213, poz. 1650, 
Nr 219, poz.1706, z 2011 r .Nr 149, poz. 887) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej, uchwala co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

2. Zasady, o których mowa w ust.1 stosuje się do nauczycieli dla których ustalony plan zajęć wynikający ze 
szkolnych planów nauczania jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu: 

1) odbywania praktyk zawodowych przez uczniów; 

2) wcześniejszego zakończenia zajęć w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych; 

3) różnej ilości wychowanków internatu w poszczególnych miesiącach. 

3. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których ustalony plan zajęć w pewnych okresach 
roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych i wychowawczych powinien realizować odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach 
danego roku szkolnego: 

1) praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych; 

2) pan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust.1 powinien być określony dla każdego nauczyciela 
w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem 
roku szkolnego; 

3) 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 zatrudnienia. 

§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Rawski przysługują obniżki obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych 
i wychowawczych. 

2. Rozmiar obniżek ustala się w takiej wielkości, aby obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 
przedstawiał się następująco: 

 
Lp
. 

Stanowisko Kierownicze Tygodniowy wymiar 
zajęć 
( godz.) 

1. Dyrektor szkoły(zespołu szkół)każdego typu 
liczącej: 

 

Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 0A8CE710-E5CC-4F99-9B98-0BC84B0D13A7. Podpisany



- do 6 oddziałów 10 
- 7 – 8 oddziałów 8 
- 9 -16 oddziałów 5 

-17 i więcej oddziałów 3 
2. Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych 4 
3. Dyrektor Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej 
8 

4. Wicedyrektor szkoły(zespołu szkół) każdego 
typu 

9 

5. Wicedyrektor Zespołu Placówek Specjalnych 8 
6. Wicedyrektor Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej 
14 

7. Kierownik pracowni ćwiczeń praktycznych 9 

8. Kierownik szkolenia praktycznego 6 

Kierownik internatu w Zespole Placówek 
Specjalnych liczącego: 

 

- do 70 wychowanków 10 

9. 

- powyżej 70 wychowanków 8 
Kierownik internatu liczącego:  

- do 100 wychowanków 12 

10.
 

- powyżej 100 wychowanków 10 

3. W uzasadnionych przypadkach można zwolnić dyrektora szkoły (zespołu szkół) od obowiązku realizacji 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w ust.2, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują 
znaczne zwiększenie zadań dyrektora. 

4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust.2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. 

§ 3. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 
godzin w kształceniu zaocznym wynosi rocznie 648 godzin. 

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu 
zaocznym zalicza się: 

1) godziny konsultacji i ćwiczeń; 

2) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych 
licząc poprawienie 3 prac za 1 godzinę zajęć; 

3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych w wymiarze ustalonym w statucie szkoły. 

3. Dla 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 – 60 minut. 

4. Rozliczenie godzin zajęć 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 zapisy 
w dzienniku lekcyjnym. 
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§ 4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów 
i doradców zawodowych w wymiarze 20 godzin tygodniowo. 

§ 5. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (pensum) nauczyciela zatrudnionego w pełnym 
wymiarze, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się stosując zasadę 
proporcjonalności i oblicza się według wzoru: 

N - tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć; a1, a2, ... - liczba godzin realizowanych przez nauczyciela 
w ramach danego przedmiotu; p1, p2, ... - liczba godzin pensum dla danego przedmiotu. 

2. Każda godzina powyżej ustalonego zgodnie z ust.1 pensum stanowi godzinę ponadwymiarową. 

§ 6. Nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego w ramach stosunku pracy w szkole dla 
której organem prowadzącym jest Powiat Rawski obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć 
dydaktycznych o 4 godziny. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XLII /276/2006 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 7 lipca 2006 r w w sprawie zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania i rozmiar zniżek nauczycielom,którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli szkół zaocznych i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców 
zawodowych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin. 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

Maria Charążka
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Uzasadnienie

Zapisy zawarte w przedmiotowej uchwale zawierają rozstrzygnięcia o których mowa w art. 42 ust. 7 i art 42 
a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela przypisane art. 91 d pkt. 1 tejże ustawy do kompetencji Rady Powiatu. 
Wspomniane rozstrzygnięcia w większości powielają ustalenia dotychczas obowiązującej Uchwały Nr 
XLII/276/2006 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 7 lipca 2006 roku. Zmiany dotyczą zastąpienia zapisów 
w postaci załączników do uchwały , wprowadzeniem ich do treści uchwały. Doprecyzowano również zasady 
udzielania obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych i wychowawczych 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze. Wprowadzono zmiany w wykazie tych stanowisk, 
dostosowując go do aktualnie obowiązujących, zapisanych w statutach szkół i placówek prowadzonych przez 
Powiat Rawski. Wprowadzono nowy zapis regulujący wysokość obniżki pensum przysługującej nauczycielowi, 
któremu powierzono zadania doradcy metodycznego w ramach stosunku pracy w szkole. 

Podjęcie uchwały nie powoduje konieczności wprowadzania zmian w budżecie Powiatu Rawskiego. 
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