
UCHWAŁA Nr .2018
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek 
godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 
ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz § 85 
ust. 1 pkt 2 i § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011 
r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały 
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin 
dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy 
Karta Nauczyciela, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/

Zarząd:

1) Jan Laskowski -  Przewodniczący

2) Wojciech Rychter -  członek

3) Sławomir Olejniczak -  członek

4) Stanisław Pawłowski — członek

5) Krystyna Siwiec -  członek



PROJEKT
UCHWAŁA Nr . .2018
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia marca 201Sr.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru 
obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 21 i art. 42 ust. pkt 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1379 
z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się w załączniku Nr 1 do uchwały dla nauczycieli szkół 
i placówek Powiatu Sierpeckiego:
1) zasady rozliczaia tygogo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego;
2) zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, 
wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym w szkole inne stanowisko 
kierownicze;
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli wymienionych 
w art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasady zaliczania 
do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 127.XXI.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 
30 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania 
i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, 
logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3330)* z zastrzeżeniem § 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. W sprawach, o których mowa w § 1 uregulowanych na podstawie 
przepisów uchwały Nr 127.XXI.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 
2012 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek 
godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców 
zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. 
poz. 3330), do dnia 31 sierpnia 2018r. stosuje się przepisy tej uchwały.



Załącznik do 
Uchwały Nr . .2018
RADY POWIATU w Sierpcu 

z dnia marca 2018 r.

ZASADY
Rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla 
nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 
ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć jest mowa o:
1) Szkole -  należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę oświatową albo 

zespół szkół, w tym specjalnych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Sierpecki;

2) Dyrektorze lub wicedyrektorze -  należy przez to rozumieć dyrektora lub 
wicedyrektora jednostek organizacyjnych, o których mowa w punkcie 1;

3) Nauczycielu — należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego 
pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostkach 
organizacyjnych, o któiych mowa w punkcie 1;

4) Uczniu -  należy przez to rozumieć także słuchacza i wychowanka.
5) Karcie Nauczyciela -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 

1982 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.);

ROZDZIAŁ II.
ZASADY ROZLICZANIA TYGODNIOWEGO 

OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ 
NAUCZYCIELI, DLA KTÓRYCH USTALONY PLAN ZAJĘĆ 
JEST RÓŻNY W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH ROKU

SZKOLNEGO
§ 2. 1. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, zgodnie 

z art. 42 ust. 3 ustawy -  Karta Nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozliczenie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć następuje w odniesieniu 
do średniorocznej liczby godzin zajęć obliczonej jako suma godzin 
przydzielonych do realizacji w poszczególnych tygodniach roku szkolnego, 
podzielona przez liczbę tygodni nauki w całym roku szkolnym.



2. W przypadku zmian w trakcie roku szkolnego ustalonego planu zajęć, 
o którym mowa w ust. 1, ustalona średnioroczna liczba godzin zajęć nauczycieli 
ulega korekcie, z dniem wprowadzenia zmian.

§ 3. Dla nauczycieli, którym przydzielono w planie organizacyjnym 
na dany rok szkolny liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć — godzinami ponadwymiarowymi są 
godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, 
określony według zasad, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 4. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed 
upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie 
z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin następuje z datą ustania 
stosunku pracy.

ROZDZIAŁ III.
ZASADY UDZIELANIA I ROZMIAR OBNIŻEK TYGODNIOWEGO 

OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELOM 
ZAJMUJĄCYM STANOWISKA KIEROWNICZE

§ 5. 1. Dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne 
stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze 
pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, 
obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 
ust. 3 Karty Nauczyciela odpowiednio do wielkości i typu szkoły oraz 
warunków pracy, do wysokości ustalonej w poniższej tabeli:________________
L.p. Stanowiska kierownicze Obniżony tygodniowy 

wymiar godzin
1. Dyrektor i wicedyrektor szkoły/zespołu 13-17

2. Dyrektor i wicedyrektor centrum kształcenia 
praktycznego

14-17

3. Dyrektor i wicedyrektor poradni 
psychologiczno-pedagogicznej

15-18

4. Dyrektor i wicedyrektor ośrodka szkolno- 
wychowawczego

13-17

5. Kierownik internatu/ warsztatów szkolnych 20-25
6. Dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej 12-16

2. Wymiar godzin zajęć ustalony w ust. 1 w stosunku do nauczycieli, 
zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, obowiązuje 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono 
im zastępstwo.



§ 6. 1. W przypadku kiedy warunki funkcjonowania szkoły/zespołu 
powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora, może być on zwolniony 
częściowo lub całkowicie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w § 6 ust. 1. Dotyczy to także 
nauczyciela zajmującego stanowiska kierownicze w zastępstwie dyrektora 
szkoły.

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się na wniosek 
dyrektora szkoły , określając jednocześnie czas na jaki udzielono zwolnienia.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 może być cofnięte w każdym 
czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających to zwolnienie.

§ 7. Obniżony obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze ustalany jest corocznie w arkuszach 
organizacyjnych szkół.

ROZDZIAŁ IV.
TYGODNIOWY OBOWIĄZKOWY WYMIAR GODZIN ZAJĘĆ 
NAUCZYCIELI WYMIENIONYCH W ART. 42 UST. 7 PKT 3

KARTY NAUCZYCIELA

§ 8. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych w szkołach, 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, 
przez:

1) pedagogów-22 godziny;
2) psychologów -22 godziny;
3) logopedów -22 godziny;
4) doradców zawodowych -22 godziny;
5) terapeutów pedagogicznych -22 godziny;
6) rehabilitanta i innych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela, zatrudnionych w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
organu prowadzącego -22 godziny.
2. Przepisy ust. 1 pkt 1-5 nie dotyczą nauczycieli zatrudnionych 

w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu.

§ 9. 1. Do obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli 
zatrudnionych w kształceniu zaocznym zalicza się:

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych;

2) faktycznie realizowane godziny:



a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych 
(licząc poprawianie trzech prac za jedną godzinę zajęć),

b) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów pisemnych 
semestralnych,

c) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych semestralnych (licząc 
wysłuchanie trzech uczniów za jedną godzinę zajęć),

d) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych maturalnych.

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 -  60 minut.

3. Rozliczenie godzin dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w 
pełnym wymiarze godzin dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w 
każdym semestrze.

ROZDZIAŁ V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do udostępnienia treści 
regulaminu wszystkim nauczycielom.



UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY Nr . .2018

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia marca 2018 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru 
obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela

Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu wnioskuje
0 podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania
1 rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, 
tyąodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

W związku z wprowadzeniem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 
z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 2203) i wynikającymi z niej 
zmianami w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1189), Wydział Oświaty i Zdrowia mając na uwadze 
zbliżający się rok szkolny 2018/2019 i opracowywanie projektów arkuszy 
organizacyjnych oraz zmiany wchodzące z dniem 1 września 2018 r. w ustawie 
Karta Nauczyciela, dotyczące w szczególności art. 42 ust. 7 w brzmieniu: 
„ Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa:
1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego;
2) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje 
zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3;
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: a) nauczycieli szkół 
niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 
la, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli 
kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, 
bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,
b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych, z  wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 
godzin ”, dokonał analizy poprzedniej uchwały w powyższej sprawie 
i opracował nową, określając m. in. tygodniowy wymiar godzin specjalistów



wymienionych w art. 42. ust. 7 pkt 3 lit. b w liczbie 22 godz. Uwzględniając 
realizację przez Powiat Sierpecki -  programu rządowego „Za Życiem” 
i wsparcie dzieci w ramach WWR przewidziano również zatrudnienie 
w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego innych 
nauczycieli specjalistów, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta 
Nauczyciela -  np. rehabilitanta w wymiarze 22 godz. tygodniowo.

Mając na uwadze zmieniające się ramowe plany nauczania oraz 
wprowadzenie z dniem 1 września 2018 roku w art. 42 ustawy Karta 
Nauczyciela ust. 6a w brzmieniu Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz 
innym nauczycielom, o których mowa w ust. 6, korzystającym z obniżonego
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin 
ponadwymiarowych chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji 
ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzące
go szkolę także, gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego 
planu nauczania w więcej niż jednym oddziale” dokonano również zmian 
w rozmiarze obniżek godzin dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze.

W dniu 15.03.2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli organu 
prowadzącego i związków zawodowych zrzeszających nauczycieli szkół 
i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat 
sierpecki w sprawie uzgodnień dotyczących w/w uchwały. Na spotkaniu 
pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest zasadne.

Jan L askow ski


