
- Projekt - 
Uchwała Nr XLVII/………  /2010 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 27 maja 2010 roku 
 
 
w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest róŜny  
w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania  
i rozmiaru obniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski 

                      
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 42 ust. 7 pkt 1), art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)  
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Określa się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Wodzisławski: 

1) nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, dla których plan zajęć 
wynikający z planów nauczania lub organizacji szkoły nie wyczerpuje 
obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych, zobowiązani są do realizowania w innych okresach roku szkolnego 
zwiększonej tygodniowej liczby godzin zajęć tak, aby średni ich wymiar w okresie 
całego roku szkolnego odpowiadał co najmniej obowiązkowemu wymiarowi zajęć 
określonemu w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 

2) dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacji szkoły /placówki na dany rok szkolny 
przydzielono w niektórych okresach, liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć 
realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustalony według 
zasad określonych w pkt. 1), 

3) informację o średniej tygodniowej liczbie godzin ustalonej według zasad określonych 
w pkt 1) dla poszczególnych nauczycieli, dyrektor szkoły zawiera w arkuszu 
organizacyjnym na dany rok szkolny i podaje do wiadomości kaŜdemu nauczycielowi 
przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

4) jeŜeli przydział godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela obliczony według zasad 
określonych w pkt. 1) przekracza obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć, róŜnica 



pomiędzy średnią liczbą godzin przydzielona nauczycielowi a obowiązkowym 
pensum stanowi godziny ponadwymiarowe,  

5) nauczyciel w okresie całego roku szkolnego ma prawo do wynagrodzenia w stałej 
wysokości odpowiedniej do uśrednionego wymiaru zajęć,  

6) przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć, nie realizowane przez 
nauczyciela z przyczyn leŜących po stronie pracodawcy, traktuje się do rocznego 
rozliczenia godzin jako godziny zajęć zrealizowane,  

7)  przydzielone przez dyrektora w trakcie trwania roku szkolnego dodatkowe godziny 
zajęć, są dla nauczyciela godzinami ponadwymiarowymi,  

8) w przypadku rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem przed upływem roku 
szkolnego, rozliczenie z przydzielonych zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy. 
Za wszystkie przepracowane miesiące przysługuje prawo do wynagrodzenia 
zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, a takŜe za przepracowane 
w tym czasie godziny ponadwymiarowe,  

9) nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zajęć, realizującym róŜny 
tygodniowy wymiar godzin zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego,  
w umowie o pracę określa się średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu 
zatrudnienia. Przydzielone przez dyrektora w trakcie trwania roku szkolnego 
dodatkowe godziny zajęć, zmieniają średni wymiar zatrudnienia.  

 
§ 2 

 
Określa się następujące zasady udzielania i rozmiar obniŜek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski; 

1) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć obniŜa się w zaleŜności od typu 
szkoły/placówki, ilości oddziałów w szkole/placówce oraz warunków pracy; 

2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, któremu powierzono 
stanowiska kierownicze wynosi: 

 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy 
wymiar zajęć 

1. Dyrektor szkoły/zespołu: 
a) do 16 oddziałów 5 godz. 

1. 

b) 17 i więcej oddziałów 3 godz. 
2. Wicedyrektor szkoły 
a) od 12 do 16 oddziałów 8 godz. 

2. 

b) 17 i więcej oddziałów 6 godz. 
1. Dyrektor centrum kształcenia ustawicznego 3 godz. 3. 
2. Wicedyrektor centrum  6 godz. 
1. Kierownik szkolenia praktycznego  6 godz. 4.  
2. Inne stanowiska kierownicze  10 godz. 

5. 1. Kierownik placówki oświatowo - wychowawczej 6 godz. 
1. Dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej 8 godz. 6.  
2. Wicedyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej 12 godz. 
1. Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego 3 godz. 7.  
2. Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego 6 godz. 

8.  1. Dyrektor ośrodka doskonalenia nauczycieli 0 godz. 
 



3) nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu 
powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje obniŜka tygodniowego wymiaru 
zajęć w takim wymiarze jak nauczycielowi, któremu powierzono stanowiska 
kierownicze. 

 
§ 3 

 
1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym 

wymiarze zajęć realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się w ten 
sposób, aby suma odpowiednich części kaŜdego wymiaru godzin, liczona jako suma 
części etatu, była równa liczbie jeden. 

2. Godziny zajęć przydzielone nauczycielom powyŜej tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć, obliczone według zasad określonych w ust. 1, są godzinami 
ponadwymiarowymi. 

 
§ 4 

 
Traci moc uchwała Nr XXXVII/423/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 sierpnia 
2005 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w róŜnym 
wymiarze godzin w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Wodzisławski. 
 

§ 5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr XLII/… …../2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 27 maja 2010 roku 

 
w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest róŜny  
w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania  
i rozmiaru obniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski  

 
 
   Ustawa Karta Nauczyciela nałoŜyła na organ prowadzący szkołę m. in. obowiązek 
określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego,  zasad udzielania i rozmiaru  obniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze a takŜe określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o 
róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

W tej sprawie naleŜało zaciągnąć opinii  właściwego kuratora oświaty. Nowelizacja 
ustawy Karta Nauczyciela w 2009 r. wprowadziła zmianę tego zapisu polegające na 
odstąpieniu od zaciągania opinii Kuratora. 

Ponadto zmniejszanie się liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, a co za tym 
idzie zmniejszenie liczby oddziałów w szkołach i godzin dydaktycznych dla nauczycieli 
powoduje, iŜ naleŜy zmienić treść uchwały Rady Powiatu w tej sprawie (uchwała  Nr 
XXXVII/423/2005 Rady Powiatu z dnia 25 sierpnia 2005 roku.).   

Wprowadzenie nowych zasad opartych  o tzw. „uśrednianie godzin” spowoduje 
ujednolicenie sposobu rozliczenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru  godzin 
nauczycieli. 
 
 
 
        Naczelnik Wydziału 
                Oświaty 
 
        /-/ mgr Edyta Glenc 


