
UCHWAŁA NR LX/404/2022 
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym ( Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 42 ust. 7 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
nauczyciela ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

2. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin zajęć, dla których plan zajęć, wynikający z planu 
nauczania lub organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w danym okresie roku szkolnego 
nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku 
szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć, aby średni wymiar godzin zajęć odpowiadał 
obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć, określonemu w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

3. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin 
zajęć przekraczającą tygodniowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć 
faktycznie realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust.3 Karty 
Nauczyciela.

4. Przydzielone w arkuszu organizacyjnym godziny zajęć, nierealizowane przez nauczyciela z przyczyn 
leżących po stronie pracodawcy, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć realizowane 
z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 2. 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze 
w szkole, a takie nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu 
powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, według poniższej tabeli:

lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy 
wymiar godzin 
zajęć

obowiązkowy 
zajęć po obniżce

1. Dyrektor szkoły / zespołu liczącej: 
do 4 oddziałów 12
5-6 oddziałów 10
7-8 oddziałów 8
9-16 oddziałów 5
17 i więcej oddziałów 3

Wicedyrektor szkoły/ zespołu 
7-8 oddziałów 12
9-16 oddziałów 9
17 i więcej oddziałów 5
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2. Dyrektor centrum kształcenia ustawicznego, 
liczącego:
do 10 oddziałów 8
11-20 oddziałów 6
21 i więcej oddziałów 2

Wicedyrektor 
do 10 oddziałów 10
11-20 oddziałów 8
21 i więcej oddziałów 4

Kierownik pracowni lub innej równorzędnej jednostki 
organizacyjnej centrum

8

3. Kierownik warsztatu szkolnego, laboratorium, szkolenia 
praktycznego, we wszystkich typach szkół

5

Zastępca kierownika warsztatu szkolnego, laboratorium, szkolenia 
praktycznego, we wszystkich typach szkół

6

4. Dyrektor Zespołu Opiekuńczo- Edukacyjno- Wychowawczego 4

Wicedyrektor Zespołu Opiekuńczo- Edukacyjno
Wychowawczego od 71 do 200 wychowanków

8

5. Kierownik internatu liczącego: 
do 140 wychowanków 12
141 -200 wychowanków 10
powyżej 200 wychowanków 8

zastępca kierownika internatu powyżej 200 wychowanków 12

2. W uzasadnionych przypadkach Rada Powiatu Kolskiego może zmniejszyć tygodniową obniżkę godzin 
zajęć oraz zwolnić podmioty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu z obowiązku realizacji 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonych w tabeli wiersz Ip 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły 
lub placówki powodują znaczne zwiększenie zadań realizowanych przez te podmioty.

§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych lub 
opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli szkół/placówek prowadzonych przez Powiat Kolski, 
z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, ustala się :

Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi 22
Terapeuci pedagogiczni 22

Doradcy zawodowi 22
Pedagog specjalny 22

2 . Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym 
wymiarze godzin w kształceniu zaocznym wynosi 18 godzin.

l)Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu 
zaocznym zalicza się godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych.

2) W ramach zajęć, o których mowa § 3 ust. 3, nauczyciel obowiązany jest uczestniczyć w przeprowadzaniu 
egzaminów ustnych.
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3 . Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu 
na odległość wynosi 18 godzin. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli 
zatrudnionych w kształceniu zaocznym zalicza się godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń odbytych w formie 
telekonferencji czy wideokonferencji.

4 . Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzin wykładów, 
ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzin zajęć praktycznych jednostkę 
55 minut.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LIII/341/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Kolski. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 7449).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego

Marek Świątek
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Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR LX/404/2022

RADY POWIATU KOLSKIEGO 

z dnia 27 października 2022r.

w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski.

Wprowadzone w art. 76 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 2282 i 2089) zmiany do ustawy Karta Nauczyciela nakładają na organy stanowiące jednostki 
samorządu terytorialnego podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 
roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji 
zajęć - art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. 
zm.).

Przedmiotowa uchwała została uzgodniona ze związkami zawodowymi.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kdlskiego
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