
UCHWAŁA NR XXXVII/220/2018
RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

z dnia 28 maja 2018 r.

określenia rozmiaru udzielania obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki, 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy karta nauczyciela oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1868 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 i art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.),

RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do wysokości określonej 
w tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy 
wymiar zajęć

1. Dyrektor szkoły / zespołu: 3
2. Wicedyrektor szkoły / zespołu 9
3. Dyrektor centrum kształcenia praktycznego 5
4. Wicedyrektor centrum kształcenia praktycznego 8
5. Dyrektor zespołu placówek 8
6. Dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej 10
7. Kierownik szkolenia praktycznego 8

2. Wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 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 powierzono to zastępstwo.

3. W przypadku gdy z ramowych planów nauczania wynika mniejsza liczba godzin do realizacji przez 
dyrektora niż wynikająca z ust. 1, tygodniowy wymiar zajęć obniża się do tego wymiaru.

4. Organ prowadzący może zwolnić nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze od 
obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć.

§ 2. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, logopedów, 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 22 godziny.

§ 3. 1. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym wynosi 18, zaś roczny wymiar godzin zajęć dla tych 
nauczycieli wynosi 684.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej 
zalicza się godziny:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) nadzorowania semestralnych egzaminów pisemnych w szkołach dla dorosłych,

3) przeprowadzania semestralnych egzaminów ustnych w szkołach dla dorosłych, licząc przeprowadzenie 
egzaminu czterech osób za jedną godzinę zajęć,

4) nadzorowania egzaminów pisemnych oraz przeprowadzania egzaminów ustnych, licząc przeprowadzenie 
egzaminu ustnego czterech osób za jedną godzinę zajęć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
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5) poprawiania oraz oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc cztery prace za jedną 
godzinę zajęć w szkole dla dorosłych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

3. W celu obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie 
w formie zaocznej należy stosować dla jednej godziny zajęć edukacyjnych jednostkę 45 minut.

4. Rozliczenie z realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela prowadzącego kształcenie 
w formie zaocznej, zatrudnionego w pełnym wymiarze, obejmuje rok szkolny.

5. Za podstawę do rozliczenia przyjmuje się zgodnie z zapisami w dzienniku lekcyjnym odbyte godziny 
zajęć, wymienione w ust. 2 i godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy liczone narastająco, aż do 
uzyskania rocznego wymiaru godzin zajęć nauczyciela.

6. Odbyte godziny zajęć, wymienione w ust. 2, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz 
godziny zajęć wynikające z ustalonego planu zajęć, a niezrealizowane przez nauczyciela z przyczyn leżących 
po stronie pracodawcy i przekraczające roczny wymiar zajęć, są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 4. 1. Nauczyciele, dla których szkolny plan nauczania w danym roku szkolnym, w różnych okresach roku 
szkolnego nie wyczerpuje tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, są obowiązani do realizowania w innych okresach 
trwania roku szkolnego takiego wymiaru zajęć, aby średni roczny wymiar godzin zajęć w ciągu roku szkolnego 
nie był niższy od obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonego w art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela.

2. Średni roczny wymiar godzin zajęć w ciągu roku szkolnego nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, stanowi iloraz sumy liczby obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć zrealizowanego w poszczególnych tygodniach w roku szkolnym oraz liczby tygodni zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w okresie roku szkolnego.

3. Wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, dla każdego nauczyciela powinien być określony w arkuszu 
organizacji szkoły na dany rok szkolny.

4. Przepisy ust. 1 - 3 stosuje się również do nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:

1) wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych,

2) praktyk zawodowych uczniów,

3) różnej liczby godzin zajęć edukacyjnych w poszczególnych semestrach w szkole dla młodzieży lub 
dorosłych, wynikającej ze szkolnego planu nauczania, poszczególnych typów szkół i zawodów,

4) różnej liczby zajęć edukacyjnych wynikających z programu nauczania kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych.

5. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć 
przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć – godzinami ponadwymiarowymi są godziny 
zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony według zasad ustalonych 
w ust. 1.

§ 5. 1. Traci moc uchwała Nr XXXII/229/2013 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. 
w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela.

2. Traci moc uchwała Nr XIV/92/2016 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania 
i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Łańcuckiego

Stanisław PANEK

Id: 7F11B731-CE89-41D2-881D-CBF20A310E12. Podpisany Strona 3




