
UCHWAŁA NR XI/103/2016
RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2016 r.

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 

rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 
zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym, tygodniowym wymiarze godzin w szkołach  i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łukowski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 
r., poz. 1445, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.) Rada Powiatu Łukowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łukowski: wprowadza się:

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały;

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć  nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych,  w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do 
niniejszej uchwały;

4) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, w brzmieniu 
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/182/2004 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu określającego czas pracy nauczycieli i wychowawców szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Łukowski (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005 Nr 47, poz.1177).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łukowskiego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r.

Poz. 765



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r.

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Brzozowski
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XI/103/2016 
Rady Powiatu  Łukowskiego 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

 
 

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

 

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

1) wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych; 
2) odbywania przez uczniów praktyk zawodowych w ciągu roku szkolnego; 
3) różnej ilości godzin w poszczególnych okresach roku szkolnego, wynikającej ze szkolnego 

planu nauczania. 

 2.  Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć w danych okresach roku 
szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuńczych, zobowiązani są do realizowania w innych okresach danego roku 
szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin, aby średni wymiar godzin nauczyciela 
w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał wymiarowi zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.) 
oraz w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Przydział zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust.2, powinien być określony 
dla każdego nauczyciela w arkuszu organizacyjnym szkoły/placówki na dany rok szkolny i podany 
do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

4. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacyjnym szkoły/placówki na dany rok szkolny 
przydzielono liczbę godzin przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godziny 
zajęć realizowane w wymiarze określonym w ust. 2  nie są godzinami ponadwymiarowymi. 

5. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar godzin 
zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar 
godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia. 

6. Przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły/placówki godziny zajęć, niezrealizowane przez 
nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nie wymienionych 
w §1, traktuje się w rocznym rozliczeniu jak godziny zajęć zrealizowane, za wyjątkiem godzin 
ponadwymiarowych. 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XI/103/2016 
Rady Powiatu  Łukowskiego 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 
 

Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze  

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

Lp. Stanowisko kierownicze Obowiązkowy tygodniowy 
wymiar zajęć 

1 dyrektor szkoły/zespołu szkół każdego typu liczącego: 

• 12 i mniej  oddziałów 
• 13 do 24 oddziałów 
• 25 i więcej oddziałów 

  
 7 
 5 
 3 

2 Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Łukowie 

 10  

3 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego  
w Baczkowie 

 7 

4 Dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie  5 

5 wicedyrektor, zastępca dyrektora szkoły/placówki/zespołu 
szkół/zespołu placówek oświatowych każdego typu, kierownik 
warsztatów szkolnych, kierownik szkolenia praktycznego 

4 godziny więcej  
w stosunku do 
obowiązkowego tygodniowego 
wymiaru zajęć dyrektora 

6 kierownik internatu  14 

 2. Dopuszcza się realizację godzin powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, 
wskazanego w tabeli, jednak w liczbie nie większej niż tygodniowa liczba godzin z danego 
przedmiotu nauczania, wynikająca ze szkolnego planu nauczania dla danej klasy  lub grupy. 

 3. W przypadku, gdy warunki funkcjonowania szkoły/placówki powodują znaczne zwiększenie zadań 
dyrektora, organ prowadzący na indywidualny wniosek dyrektora szkoły/placówki może obniżyć 
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć lub zwolnić go całkowicie z obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

4. Wymiar godzin, ustalony w ust. 1, dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska oraz odpowiednio   

nauczycieli, którym Zarząd Powiatu powierzył pełnienie obowiązków dyrektora szkoły do czasu 
wyłonienia w postępowaniu konkursowym kandydata na to stanowisko i powierzenia mu stanowiska 
dyrektora. 

5. Wymiar godzin, ustalony w ust. 1, nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie 
obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono zastępstwo. 
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Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XI/103/2016 
Rady Powiatu  Łukowskiego 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 
zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych. 

 

1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym wymiarze w szkołach zaocznych wynosi 18 godzin. 

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli, o których mowa w ust. 
1, zalicza się: 

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych; 
2) godziny poprawiania oraz oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych; 
3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych. 

3. Przez godzinę konsultacji i ćwiczeń należy rozumieć 45 minut. 
4. Ustala się zasadę naliczania godzin zajęć dla nauczycieli szkół zaocznych w następujący sposób: 

1) za sprawdzenie trzech pisemnych prac kontrolnych lub egzaminacyjnych słuchaczy - 1 godzina; 
2) za przeprowadzenie trzech egzaminów ustnych słuchaczy - 1 godzina. 

5. Godziny zrealizowane ze słuchaczami przez nauczyciela w szkole zaocznej w ilości powyżej 
obowiązującego pensum są godzinami ponadwymiarowymi. 
6. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin 
zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. W okresie semestru 
nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych obowiązany jest realizować 
połowę rocznego wymiaru godzin. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych następuje po zakończeniu 
semestru. 

7. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów 
i doradców zawodowych: 

1) pedagodzy - 22 godziny; 
2) psycholodzy - 22 godziny; 
3) logopedzi - 20 godzin; 
4) doradcy zawodowi – 25 godzin. 
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Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XI/103/2016 
Rady Powiatu  Łukowskiego 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 
 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym  obowiązkowym wymiarze 
godzin 

 

 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym wymiarze godzin, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby 
realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Łączny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w ust. 1, wylicza się 
według następującego wzoru: 

� =
∑��

∑(��:��)
 

gdzie: 

W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć; 

Gi - oznacza  ilość godzin na poszczególnym stanowisku, przydzieloną nauczycielowi w arkuszu 
organizacyjnym szkoły/placówki; 

Wi - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych określony dla poszczególnego stanowiska. 

3. Łączny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w ust. 2, ustala się 
w pełnych godzinach tak, że godzinę   do 30 min. pomija się, a co najmniej od  30 min. przyjmuje się 
za pełną.  
4. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  
nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub placówce oświatowej w celu uzupełnienia 
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się według zasad określonych w ust. 1-3. 
5. Różnica między tygodniowym wymiarem godzin przydzielonych a ustalonym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarem godzin stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych. 
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