
Uchwała Nr 205/XXIX/2009 
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia 4 września 2009 roku 
 
 

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwalniania ich od 
obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć pedagogów i psychologów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Kłobucki 
 
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm) art. 42 ust. 7 oraz art. 91d 
pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z 
późn. zm.)  
 

uchwala się, co następuje : 
 
 

§ 1 
Uchwale podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkołach, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki 
 
 

§ 2 
Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1/ Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), 

2/ szkole – rozumie się przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a 
Karty Nauczyciela, a także odpowiednio ich zespoły, 

3/ tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć – rozumie się przez to tygodniowy 
obowiązkowy wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub określony na podstawie art. 42 
ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, 

4/ okresie rozliczeniowym nauczyciela – rozumie się przez to wynikający z umowy o pracę (lub 
mianowania) okres pracy nauczyciela w danym roku szkolnym, 

5/ etacie – rozumie się przez to wykonywanie w ramach stosunku pracy obowiązków 
określonych dla danego stanowiska w pełnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
zajęć. 

Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego: 

 
 

§ 3 
Do nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć zgodnie z art. 42 ust. 3 
lub określony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, dla których plan zajęć jest różny w 
poszczególnych okresach roku szkolnego, stosuje się przepis art. 42 ust. 5b Karty Nauczyciela. 
 
 

§ 4 
1. Podstawą do rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, dla 

którego ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, jest średni 
tygodniowy wymiar godzin zajęć tego nauczyciela, gdzie: 
1/ średni tygodniowy wymiar godzin zajęć jest sumą, przeliczonych na wartości średnie w 

okresie rozliczeniowym nauczyciela, przydzielonych temu nauczycielowi w danym roku 
szkolnym godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela; 



2/ wartość średnia jednej godziny danych zajęć jest równa współczynnikowi skrócenia okresu 
trwania tych zajęć; 

3/ współczynnik skrócenia okresu trwania zajęć jest równy ilorazowi liczby tygodni skróconego 
( z przyczyn powodujących różny plan zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego ) 
okresu trwania zajęć i liczby tygodni pełnego okresu trwania zajęć. 

2. Przy przeliczaniu godzin na wartości średnie oraz przy ustalania średniego tygodniowego wymiaru 
godzin zajęć: 
1/ uwzględnia się wszystkie tygodnie roku szkolnego, w tym przerwy wynikające z przepisów 

ministra właściwego do spraw edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego, z 
wyłączeniem pełnych tygodni ferii w szkołach i placówkach feryjnych, 

2/ przyjmuje się zaokrąglenie do drugiego miejsca po przecinku w ten sposób, że do 0,005 
pomija się, a co najmniej 0,005 liczy się jako 0,01. 

3. Średni tygodniowy wymiar godzin poszczególnych zajęć powinien być określony dla każdego 
nauczyciela i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem zajęć w danym roku 
szkolnym. 

4. Liczba godzin, będąca różnicą pomiędzy średnim tygodniowym wymiarem godzin zajęć 
nauczyciela oraz jego tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć, stanowi tygodniową 
liczbę godzin ponadwymiarowych. 

5. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem jego okresu 
rozliczeniowego w danym roku szkolnym, rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć następuje  
z datą ustania stosunku pracy, z tym że: 

1/ w przypadku nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, za wszystkie 
przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje 
nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy 
wymiar godzin zajęć, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe, 

2/ w przypadku nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć za wszystkie 
przepracowane miesiące, bez względu na liczbę zrealizowanych zajęć, przysługuje 
nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z umowy o pracę, a 
także za przepracowane w tym czasie godziny zajęć przekraczające wymiar określony w 
tej umowie. 

3/  
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o 
różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów prowadzących zajęcia z uczniami, 
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty. 
 
 

§ 5 
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli szkół 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pedagogów prowadzących zajęcia, o których 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, ustala się 
według następujących norm: 
 
 
Lp. 

 
Stanowisko  

Tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuńczych 

1 Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze z uczniami 

 
18 

2 Pedagodzy szkolni 20 

3 Pedagodzy w placówce opiekuńczo-wychowawczej 26 

 
Zasady udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji 
tygodniowego wymiaru godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i 
psychologów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki 
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§ 6 
1. Ustala się zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach : 
 

 
Lp. 

 
Funkcja 

 
Tygodniowy 

wymiar godzin 

 
Obniżka godzin 

 
1. 

 
Dyrektor szkoły liczącej: 
- do 8 oddziałów 
- 9 – 16 oddziałów 
- 17 oddziałów i więcej  

 
 

7 
5 
3 

 
 

11 
13 
15 

 
2. 

Zastępca Dyrektora 
 Domu Dziecka 

 
8 

 
18 

3. Dyrektor Powiatowej Poradni  
Psychologiczno-Pedagogicznej 

 
10 

 
10 

 
4. 

 
Kierownik warsztatu szkolnego 

 
5  

 
13 

5. Kierownik szkolenia praktycznego  
w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku 

 
11 

 
7  

6. Kierownik szkolenia praktycznego  
w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku 

 
9 

 
9 

7. Kierownik szkolenia praktycznego  
w Zespole Szkół w Krzepicach 

 
12 

 
6 

 
2. Wicedyrektorzy szkół i placówek zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami 
albo na ich rzecz w wymiarze o 4 godziny wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektorów, a 
zastępca kierownika warsztatów w wymiarze o 6 godzin wyższym od ustalonego dla kierownika. 

3. Zarząd Powiatu może w uzasadnionych przypadkach dodatkowo obniżyć tygodniowy wymiar 
zajęć osobom wymienionym w ust. 1 lub zwolnić te osoby z obowiązku realizacji tygodniowego 
wymiaru godzin określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

4. Wymiar zajęć i obniżek określony w ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. 
Obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym zlecono nauczycielowi takie zastępstwo. 

 
 

§ 7 
Traci moc uchwała Nr 264/XXVIII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2005 roku w 
sprawie wymiaru godzin i rozmiaru zniżek dla niektórych nauczycieli oraz nauczycieli pełniących 
funkcje kierownicze w szkole. 
 
 

§ 8 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu. 
 
 

§ 9 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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