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UCHWAŁA NR IX.50.15
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz nauczycieli nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1, 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r.
poz. 191, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
– Karta Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć wynosi:
1) pedagodzy we wszystkich typach szkół - 20 godzin,
2) logopedzi we wszystkich typach szkół - 20 godzin,
3) psychologowie we wszystkich typach szkół – 20 godzin,
4) doradca zawodowy – 20 godzin.
§ 2. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, wynikający z planów
nauczania w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania
roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby
średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązującemu wymiarowi zajęć
określonemu w art. 42 ustawy – Karta Nauczyciela oraz § 1 niniejszej uchwały.
2. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1 powinien być określony dla każdego
nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
§ 3. 1. 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 § 2.
2. 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.
§ 4. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć, nie realizowane przez nauczyciela z powodu
choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, innych niż:
1) odbywanie praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych,
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2) wcześniejsze zakończenie zajęć w ostatnich klasach, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak
godziny zajęć realizowane z zastrzeżeniem § 3 ust. 1.
§ 5. Obowiązujący wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze
godzin w kształceniu zaocznym jest zgodny z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania
dotyczącym danego typu szkoły.
§ 6. 1. Do obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu
zaocznym zalicza się:
1) godziny poprawiania i oceniania prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc poprawianie czterech prac za
jedną godzinę zajęć;
2) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych w wymiarze nie więcej niż jedna godzina zajęć dla czterech
słuchaczy;
3) godziny przeprowadzania egzaminów pisemnych w wymiarze dwie godziny w semestrze (rozliczenie dla
języka polskiego, matematyki i języka obcego następuje po każdym semestrze, dla pozostałych
przedmiotów po zakończeniu cyklu kształcenia).
2. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć
dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. W semestrze nauczyciel obowiązany
jest zrealizować co najmniej połowę rocznego wymiaru godzin zajęć. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się,
według zapisu w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy
i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXII/230/09 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3. Karty Nauczyciela
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 89, poz.1221).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.
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