
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/317/2013 

RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze 

godzin oraz zasady rozliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym  

i w kształceniu na odległość w placówkach prowadzonych przez Powiat Jarosławski. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.  

U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 oraz art. 91d pkt. 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Powiatu 

Jarosławskiego uchwala co następuje: 

Rada Powiatu Jarosławskiego postanawia co następuje 

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez 

nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) zwanej dalej „Kartą Nauczyciela" zatrudnionych 

w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm: 

 

LP. STANOWISKO 

OBOWIĄZKOWY 

TYGODNIOWY 

WYMIAR GODZIN 

1.  

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, nauczyciele orientacji 

przestrzennej i nauczyciele usprawniania widzenia, a także inni specjaliści 

prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i placówkach  
25 

2.  
Nauczyciele instruktorzy prowadzący zajęcia dydaktyczne w świetlicach 

szkolnych, oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych  
18 

3.  
Nauczyciele placówek wychowania pozaszkolnego, prowadzący zajęcia 

systemem innym niż pracownianym  
25 

4.  
Nauczyciele centrów kształcenia praktycznego prowadzący zajęcia w systemie 

pracowniano - laboratoryjnym  
18 

 

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych  

w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym wynosi 18 godzin, a roczny 684 godzin. 

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

w kształceniu zaocznym zalicza się: 
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1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów, 

2) faktycznie zrealizowane godziny: poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych 

i egzaminacyjnych (z wyjątkiem: egzaminów wstępnych, z nauki zawodu, z przygotowania zawodowego, 

dyplomowych i dojrzałości), licząc poprawienie 3 prac za 1 godzinę zajęć, 

3) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów dojrzałości, 

4) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem: wstępnych, z nauki zawodu,  

z przygotowania zawodowego i dyplomowych) w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły. 

2. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin każdą godzinę zajęć dydaktycznych 

wymienionych w ust. 1 pkt. 1 faktycznie zrealizowanych w niedzielę i święta- liczy się za 2 godziny zajęć. 

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 realizować 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 wymienionych 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. 

§ 4. 1. Ustala się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin 

w następujący sposób: w celu ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze zajęć, należy zsumować ilość godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym 

szkoły i podzielić je przez współczynnik K obliczony wg wzoru: K = (A1: B1) + (A2: B2) ..... gdzie: A1, A2 ... 

oznacza ilość godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły, B1, B2 ... oznacza 

tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

określoną w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz w § 1 niniejszej uchwały. 

2. Uzyskany z powyższych obliczeń wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wynik 

poniżej 0,5 godzin pomija się, a wynik co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

3. Uzyskany zgodnie z ust. 1 i 2 wynik stanowi obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin nauczyciela, 

o którym mowa w ust. 1. 

§ 5. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych 

w pełnym wymiarze godzin w kształceniu na odległość wynosi 18 godzin, a roczny 684 godzin. 

2. W sprawie zaliczania zajęć w kształceniu na odległość do obowiązkowego wymiaru godzin stosuje się 

odpowiednio § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/307/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 1 marca 2013 r.  

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin oraz zasady 

rozliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w kształceniu na odległość 

w placówkach prowadzonych przez Powiat Jarosławski. 

2. Traci moc uchwała Nr XXIX/299/2002 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 21 marca 2002r.  

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin oraz zasady 

rozliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w kształceniu na odległość 

w placówkach prowadzonych przez Powiat Jarosławski. 
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§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Jarosławskiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r. 

 

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu 

 

 

Leszek SZCZYBYŁO 
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