
Uchwała Nr

Rady Powiatu Łowickiego

z dnia, !ilQ. c9CM$ v'

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego 
rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 
ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół 
i placówkach, prowadzonych przez Powiat Łowicki.

N a podstawie art. 42 u st 7 i art 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, zm. poz. 60 i 2203) Rada Powiatu Łowickiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się:
1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
2) zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze;
3) zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 
i w kształceniu na odległość;
4) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 
doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia 
i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, 
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy -  Prawo 
oświatowe, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia 
na odległość;
5) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin.

§ 2. 1. Nauczycielom, zatrudnionym w szkole, zespole szkół lub placówce, 
prowadzonych przez Powiat Łowicki, zwanych dalej szkołą, w pełnym wymiarze zajęć, 
zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. -  Karta Nauczyciela, zwanej dalej 
Ustawą, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 
ustala się średnioroczną liczbę godzin zajęć.

2. Średnioroczną liczbę godzin zajęć oblicza się jako sumę godzin przydzielonych 
do realizacji w poszczególnych tygodniach roku szkolnego, podzieloną przez liczbę tygodni 
nauki w całym roku szkolnym,

3. Nauczycielom, zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, realizującym różny 
wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego określa się średni wymiar godzin 
zajęć dla całego okresu zatrudnienia.



§ 3. Nauczycielom, o których mowa w art. 42 ust. 6 Ustawy, zatrudnionym w szkole, 
obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć na zasadach i do wymiaru, określonych 
w załączniku do niniejszej uchwały,

§ 4. 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli 
prowadzących kształcenie w formie zaocznej i systemie kształcenia na odległość zalicza się:
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych;
2) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych 
i egzaminacyjnych, licząc poprawienie 4 prac na 1 godzinę zajęć;
3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, licząc egzaminowanie 4 słuchaczy na 1 
godzinę zajęć*

2. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez 
godzinę należy rozumieć:
1) 45 minut w przypadku wykładów, ćwiczeń i konsultacji;
2) 55 minut w przypadku zajęć praktycznych;
3) 45 minut w przypadku pozostałych zajęć.

3. Rozliczenie z realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych 
nauczyciela szkoły kształcącej w systemie zaocznym i systemie kształcenia na odległość, 
zatrudnionego w pełnym wymiarze następuje w każdym semestrze. W okresie semestru 
nauczyciel realizuje połowę rocznego wymiaru godzin zajęć.

§ 5. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji 
edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 
ust. 1 pkt 5 ustawy -  Prawo oświatowe, zwanych dalej doradcami, z wyjątkiem nauczycieli 
zatrudnionych w poradni psychologiczno -  pedagogicznej -  20 godzin tygodniowo.

2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli 
prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość:
1) nauczycieli teoretycznych przedmiotów — 18 godzin;
2) nauczycieli praktycznej nauki zawodu —  22 godziny.

§ 6. 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (W) ustała się według następującego wzoru stosując 
zasadę proporcjonalności:

X I X2 Xn 
W = ( X l + X 2  + - + * n )  : ( — + — + • • • + — )

gdzie:
X I , X2 ... Xn —  oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi 
w arkuszu organizacyjnym;
Y ł, Y2 ... Yn -  oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
opiekuńczych, wychowawczych, określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 Ustawy



oraz określonych dła pedagogów, psychologów, logopedów, doradców i innych nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, 
źe uzyskany wynik do 0,5 pomija się, a  wynik 0,5 i wyższy zaokrągla się 
w górę do pełnej godziny.

3. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zobowiązanych do pracy 
w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć ustala się według zasad 
określonych w ust. 1 i 2.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr X IX /178/2008 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawne: określenia zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dła których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach/placówkach, 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół dła dorosłych 
i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu dorosłych 
i systemie kształcenia na odległość, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dła stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. poz. 2251).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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Załącznik 
do Uchwały Nr 
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia . ,1Q,, . £§0}$^'

Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 
o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy -  Karta Nauczyciela,

Lp. Stanowiska kierownicze nauczycieli Obniżony tygodniowy 
wymiar godzin zajęć

1 Dyrektor szkoły, z wyłączeniem dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu, 
dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
w Kiernozi i dyrektora Poradni Psychologiczno -  
Pedagogicznej w Łowiczu, liczącej:

1) do 11 oddziałów:
a) do 200 uczniów 10
b) od 201 do 250 uczniów 8
c) od 251 do 300 uczniów 6
d) powyżej 300 uczniów 

2) 12 i więcej oddziałów:
4

a) do 250 uczniów 8
b) od 251 do 350 uczniów 6
c) od 351 do 450 uczniów 4
d) powyżej 450 uczniów 2

2 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Łowiczu i Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi:

8

3 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Łowiczu 10

4 Kierownik szkolenia praktycznego w szkole i 
wicedyrektor szkoły, z wyłączeniem wicedyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Łowiczu i wicedyrektora Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Kiernozi, liczącej:

a) do 350 uczniów 9
b) od 351 uczniów do 450 8
c) powyżej 450 uczniów 7

5 Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Łowiczu i Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi

10

6 Kierownik internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym w Łowiczu

16

7 Kierownik do spraw grup wychowawczych w 
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi

13





UZASADNIENIE

Na podstawie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(t j. Dz.U, z 2017 r. poz, 1189), organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową określa 

zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady 

udzielania i rozmiar obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w szkołach lub placówkach, określa tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 

ust. 1 pkt. 5 ustawy -  Prawo oświatowe, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk

0 różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z potrzeb organizacyjnych szkół

1 placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki.
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