
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 zniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach/placówkach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli szkół dla 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 dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

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) art. 42 ust. 7 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) po 
zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty w Łodzi, Rada Powiatu Łowickiego uchwala 
co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się zasady udzielania i rozmiar zniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach/placówkach oświatowych oraz zasady zwalniania 
od obowiązku realizacji tych zajęć, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu 
dorosłych "'i systemie kształcenia na odległość, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały.

4. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów i doradców zawodowych, nauczycieli pracujących w kształceniu 
dorosłych i systemie kształcenia na odległość stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej 
uchwały.

5. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr .£££/. 173/ 2008
Rady Powiatu Łowickiego

z dnia 2008 roku

4



Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/ 178/ 2008
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 27 czerwca 2008 roku

Określenie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego.

§ 1. Zasady te stosuje się do nauczycieli szkół, dla których ustalony plan zajęć wynikający 

z planów nauczania jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany 

jest:

1) odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych,

2) wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych,

3) różną ilością wychowanków internatu w poszczególnych miesiącach.

§ 2.1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których ustalony plan zajęć 

w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tych nauczycieli 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych, powinni realizować 

odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego.

2. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach 

ponadwymiarowych.

3. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust.l powinien być określony dla 

każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi 

do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

4. 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.

PKZEWOONj^Z^CY RADY
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/ 178/ 2008
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 27 czerwca 2008 roku

Określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach/placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania 

od obowiązku realizacji tych zajęć.

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach/placówkach 
oświatowych oraz nauczycielom, pełniącym obowiązki kierownicze w ich zastępstwie, obniża 
się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta 
Nauczyciela:

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar 
zajęć (godziny)

1 Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:
do 5 oddziałów 12
6 -8  oddziałów 10
9-11 oddziałów 8
12-15 oddziałów 6
16 i więcej oddziałów 4

la Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:
-12-15 oddziałów 9
- 16 i więcej oddziałów 7

2 Kierownik warsztatu szkolnego, szkolenia praktycznego 
w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach 7

3 Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 10
4 Kierownik internatu liczącego:

-  do 80 wychowanków 20
-  powyżej 80 wychowanków 15

5 Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego:
-  do 70 wychowanków: 10
-  powyżej 70 wychowanków: 8

5a Zastępca dyrektora specjalnego ośrodka szkolno- 
wychowawczego :

-  do 70 wychowanków: 12
-  powyżej 70 wychowanków: 10

5b Kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno- 
wychowawczym liczącym:

-  do 70 wychowanków 16
-  powyżej 70 wychowanków 12

6 Dyrektor młodzieżowego ośrodka socjoterapeutycznego:
-  do 70 wychowanków: 8
-  powyżej 70 wychowanków: 6



6a Zastępca dyrektora młodzieżowego ośrodka 
socj oterapeutycznego:

-  do 70 wychowanków:
-  powyżej 70 wychowanków:

10
8

6b Kierownik internatu w młodzieżowym ośrodku
socjoterapeutycznym liczącym:

-  do 70 wychowanków 13
-  powyżej 70 wychowanków 10

§ 2. Dopuszcza się możliwość zwolnienia dyrektora szkoły/placówki i pozostałej kadry 
kierowniczej pedagogicznej od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w §1, jeżeli warunki 
funkcjonowania szkoły powodują zwiększenie zadań na danym stanowisku. 
Decyzję w sprawie zwolnienia kadry kierowniczej od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podejmuje Zarząd Powiatu Łowickiego.

§ 3 . 1. Dyrektor szkoły/placówki i pozostała kadra kierownicza, o której mowa w § 2, 
nie może realizować godzin ponadwymiarowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nauczyciele, którym powierzono stanowisko kierownicze mogą realizować:
a) godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym % tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, gdy to wynika z konieczności realizacji 
programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych (art. 35 ust. 1 KN),

b) godziny ponadwymiarowe w wymiarze powyżej %, a nie przekraczającym 
Vi tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, za ich zgodą 
oraz po uzyskaniu akceptacji Zarządu Powiatu Łowickiego (art. 35 ust. 1 KN).

PRZEWÓD



Określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu 
dorosłych i systemie kształcenia na odległość.

§ 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym 

wymiarze godzin w kształceniu dorosłych i systemie kształcenia na odległość wynosi rocznie:

1) dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów - 648 godzin,

2) dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu -  792 godziny.

§ 2. 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych 

w kształceniu dorosłych i systemie kształcenia na odległość zalicza się:

1) godziny konsultacji i ćwiczeń,

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 ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć - jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć 

praktycznych - jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć -  45 minut.

3. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym 

wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu dorosłych i systemie kształcenia 

na odległość następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel realizuje 

połowę rocznego wymiaru godzin zajęć; za podstawę rozliczenia przyjmuje się zapisy 

w dzienniku lekcyjnym.

4. Dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze przepis w ust. 3 stosuje się 

odpowiednio.

Załącznik nr 3 do uchwały nr ,XIZ/1!73/2008
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia ,?7. .c z e p c a  .2003. reku
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Załącznik nr 4 do uchwały nr .XIX/173/2008 
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia ..~X. cze p ca . 2008 roku

Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli pracujących w kształceniu 
dorosłych i systemie kształcenia na odległość.

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych - 20 godzin tygodniowo.

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli 

pracujących w kształceniu dorosłych i systemie kształcenia na odległość:

1) nauczycieli teoretycznych przedmiotów -  18 godzin,

2) nauczycieli praktycznej nauki zawodu -  22 godziny.

Y RADY



Załącznik nr 5 do uchwały 7.3/2003 
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 27. .czerwca. 2003. roku

Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 1. Uchwała określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 2. 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) ustala się według następującego wzoru stosując zasadę 
proporcj onalności:

W = Xl + X2+ ... +Xn 
Xi +X2 ...+ Xn 
Yl Y2 ... Yn

gdzie:
Xi, X2...Xn -  oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi 

w arkuszu organizacyjnym

Yl, Y2 ... Yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
opiekuńczych, wychowawczych, określonych dla danych stanowisk w art. 42 
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (Zał. Nr 4) pedagogów, psychologów 
logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach Powiatu 
Łowickiego.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak,
że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

3. Jeżeli ilość godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły 
jest większa, niż ustalony, zgodnie z treścią ust. 1 i 2 obowiązkowy tygodniowy 
wymiar godzin, wówczas należy od liczby godzin przydzielonych nauczycielowi odjąć 
liczbę godzin ustaloną zgodnie z treścią ust. 2. Tak ustalone godziny stanowią pracę
w godzinach ponadwymiarowych.

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