
UCHWAŁA NR Xvrulllznz
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia23 lutego 2012 r.

w sPrawie zasad ustalania obowiązkowego Ęgodniowego wymiaru godzin
dYdakĘcznYch dla nauczycieli łvymienionych w art. 42 ustawy- Karta

NauczYciela i zasad rozliczania Ęgodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony ptan zajęijesi różny

w poszczególnych okresach roku szkolnego

Na Podstawię art. 12 ust. 11 ustawy zdnia Sczerwca 1998 r. osamorządzie
powiatowym (tekst jednolity- Dz. lJ. z2001 t. nr 142, poz. t5g2, zpożn. zm.),
w rwiązku z art. 42 ust.7 ustawy z dnia26 sĘcznia 1982..- Ku.tu Nauczlciela (tekŚt
jednolitY- Dz. TJ. z2006 r. ttr 97, poz. 674, zpóźn. zm.) Rada powiatu Brzeskiego
uchwala, co następuje:

§1.
NauczYcielom, którym powierzono stanowiska kięrowniczę w szkołach i placówkach
oświatowych obniża się tygodniowy wymiar godzin zaJęć dydilłycznych,
wYchowawczYch i opiekuńczych oliczbę godzin z{jęe stanowiącą róznirę miĘaz1,
obowiązuj ąclm nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym
w ponizszej tabeli:

stanowis ko kier ow n icze Tygodniowy wllmiar
zaieć

Dyreklor szkoły (zespofu) kazdego typu, liczącei:
- do 8 oddziałów
- od 9 do 16 oddziałów
- od l 7 do 20 oddziałów
- od 2l oddziałów

10

6
4
5

wicedyrektor szkoły (zespołu) kżdego typu, liczącej:
- od 12 do 16 oddziałów
- od 17 do 20 oddziałów
- od 2l oddziałów

t0
7
9

ż kierownik warsztafu szkolnego, laboratorium, szkolenia prakĘcznego, we wszystkich typach
szkół

l0

ZastęPca kierownika warsztatu szko]nego, laboratorium, szkolenia praĘcznego, we wszystkich
typach szkół

l2

3 Dvrektor poradni psvchologiczno- pedagogicznei- terenoyej, w łm specialistycznei l0

4

Kierownik filii poradni psychologicz4g- pedagogicznei l6
Dyrektor specialnego ośrodka szkolno- wychowawczęgo 4
Wicedyrektor specialnego ośrodka szkolno-14ychowawczego 8

5 kierownik internafu w specialnynr ośrodku szkolno- wychowawczym liczącynr do 80 ucmiów l2
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§2.
DYrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko
kierownicze w szkole lub placówce oświatowo_ 

-wychowawczej 
obniża się

obowiązkowY wyrniar godzin określony w art. 42 ust. 3 Kartr Nauczyciela,
w zależności od wielkości i $pu szkoĘ oraz warunków pracy lub w szczegóhych
przypadkach uwalnia się ich od obowiązku realizacji tych zajęć

§3.
1. NauczYcielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub inne

stanowisko kierownicze ztego §rtułu obnizono obowiązko}yy tygodniowy wymiar
godzin, o którym mowa w § 1, można przydzielić w uzasadnionych ptzypadkach
godztnY PonadwYmiarowe w wymiarzę nię ptzebaczającym % obowiązkowego
tYgodniowego wymiaru godzin nauczyciela tej szkoły lub placówki, jezeli *ynńu
to z planu nauczania prze dm i ot u czy re al izowany ch zaj ęó .

2. w szczegóInie uzasadnionych przypadkach wynikających międry innymi
z braków kadrowYch , nieprzewidzianych zmian otganizacji pru.y szkoły, 1no^u
PrrydzieliĆ dYrektorowi zajego zgodą większą liczbę godzin ponadwymiarowych ,nie więcej jednak niZ % obowiąkowego tygodniowe§o wymiaru góa"in
nauczyciela.

3. Dyrektorowi szkoły godziny ponadwymiarowe, o których mowa w ust 1 i 2,
prrydziela starosta lub osoba z jego upowaznienia.

§4.
Obowiązkowy wymiar godzin dla pedagogów, psyclrologów, logopedów i doradców
zawodowych zatrudnionych w szkołach wynosi 24 godziny tygodniowo.

§5.
1. obowiązkolyy }vymiar godzin zajęó dydaklycznych nauczycieli

pełnozatrudnionyclr w szkołach zawodowych i placówkaclr edukacji
niestacjonarnej wynosi 648 godzin rocznie.

2 . D o o bowi ązkowe go wym i aru go dzin zaj ęć dy dalły czny ch nauczy cieli
zatrudnionych w placówkach wymienionych w ust I zalicza się
1) godzinY wYkładów , ówiczeń, konsultacj i, prry czym przez godzinę zajęó naleĘ

rozumieć jednostkę 45 minut,

2) godziny zajęć praktycznych- jednostka wynosi 55 minut,

3) PoPrawianie, ocenianie pisemnych prac kontrolnych iegzaminacyjnych- Iicząc
poprawienie trzech prac jak za jednągodzinę,

4) godziny przeprowadzęnia egzaminów ustnych ( zvłyjątkiem wstępnych, z nauki
zawodu, zprzygotowania zawodowego i dyplornowych) w wymiarze trzech osób
najedną godzinę.
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3.Rozliczarńe godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego wpełnym
vrYmiarze godzin zajęó dydaktycznych w ksźałceniu zaocznym i placówkach
edukacji niestacjonarnej następuje w kazdym semestrze.

4. W okresie semestru nauczyciel zobowiązany jest realizowaó połowę rocznego
wymiaru godzin zajęó.

5.Za Podstawę rozliczenia przyjmuje się według zapisów wdzienniku lekcyjnym
odbYte godzinY zajęć, godziny usprawiedliwioĘ nieobecności w pracy i góóziny
ni e zr ealizo wane z pr z! czy n leżący ch p o stroni e piac o dawcy.

§6.
1. TYgodniorvY obowiązkowy wymiar godzin zajęó nauczycieli realizujących

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o ,Ózny.
tygodniowym wymiarze godzin określa się według wzoru:

TOW: (xl +ź) : [ (xl : yl) + (x2 : y2)],

gdzie:

Tow- oznacza ustalony tygodniowy obowiązkołvy wymiar godzin zajęc,
Xl, x2- oznaaza liczbę godzin zajęó realizowanych przęz nauczyciela

w ramach stanowiska określonego łpu (rodzaju) szkoły lub plaówki,
prą, dzielonych w arkuszu or ganizacyj nym

yl, y2- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dYdal<ĘcznYch, wychowawczych i opiekuńczych ustaionych w art. 42 ust
3 Karty Nauczyciela dla danego typu (rodzaju) szkoĘ lub placówki.

2. WYmiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach, tak, że
godziny do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 liczy się zapełnągodrinę.

3.Kłżda godzinaponiZej ustalonego, zgodnie z ust. 1 wymiaru zajęó dydaktycznych,
wychowaw czy ch i opiekuńc 4 ch, stanowi go dzinę ponadwymi arową.

§7.
ZasadY rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin stosuje się do
nauczYcieli szkół i Placówek oświatowo- wychowawczych, dla lctórych ustalony plan
zajęĆ wYnikający z planów nauczanialub organizacjipracy szkół i piacówek szkolno-
wYchowawcą'ch jest roiny w poszczególnych okresach roku szkolnego
i spowodowany jest:

1) odbywaniem praktyk zawodowych przęzuczniów szkół zawodowych,
2) wczeŚniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół

ponadgimnazjalnych,

3) Przerwami w pracy placówek szkolno- wychowawczych dłuższymi niż
2 tygodnie.
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§8.
1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnyrn wymiarze zajęó, dla których plan zajęó

wdanym okręsie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującęgo tych nauczycieli
wYmiaru godzin zajęó dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
zobowięani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego
zwiększonego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęó, tak, aby średni wymiar
zajęÓ nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadń obowiękowęmu
wymiarowi godzin zajęó- określonemu w art.42 ust. 3 Karry Nauczyciela.

2. Średni rcazny tygodniowy wymiar zajęó wciągu roku szkolnego nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęćjest rózny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
stanowi iloruz sumy realizowanego wymiaru zajęó wposzczególnych tygodniach
w roku szkolnym iLiczby tygodniu zajęó w roku szkolnym.

3. Dla nauczycie|i zattudnionych w niepełnym wymiarze zajęó, rcalizujących różny
wYmiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę
naleĘ określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

4. W przypadku rczwiązania znaucąlcielem stosunku pracy ptzez upływem roku
szkolnego, na który zostń ustalony różny plan zajęć, toz|iczenie zprąldzielonych
godzin zaj ęć następuj e z datą ustanie zatrudnienie.

5. Nauczycielowi przysługuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego za
obowiązkowy wymiar godzin zajęó,bez względu na wymiar zajęć ztealizowanych
w okresie przępracowanym w danym roku szkolnym atakże za ptzęptacowane
w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§9.
przyjmuje się następujące zasady ustalania liczby etatów bibliotekarzy:

1) w szkołach ponadgtmnazjalnych- w za\eżności od \iczby uczniów oraz Liczby
woluminów, według tabeli

Liczba aczniów Liczba woluminów Liczba etatów
do 300 do 5000 0.25

30 1_350 5001-1 0000 0.5
35 1 -450 l0000- 15000

45 l -550 l5000- 20000 1.5

55l- 650 20000- 25000 1,75

65 1-750 25000- 30000 2

W szkołach zawodowych prrysługuje dodatkowo 0,25 ętatu ze względu na
specyfikę pracy.

2) w szkołach specj alnyclr oruz placówkach szkolno- wychowaw cryl ch liczący ch:

a) do 100 uczniów- 0,5 etatu,

b) powyżej 100 uczniów- 1 etat
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§ 10.

Za podstawę ustalenia normy zatrudnienia nauczycięli- bibliotekarzy szkolnych
przyjmuje się łącznie liczbę uczniów (wychowanków) w poszlzegolnych typach
szkół i placówek oraz liczbę woluminów. Przez liczbę uczniów należy rozumieć
liczbę uczniów (wychowanków) zaplanowaną w arkuszu organizacyjnym na dany
rok szkolny. Przez liczbę woluminów nalezy rozumieć liczbę woluminów wedfug
stanu inwentarzowego.

§ 11.

1. Dyrektor szkoły (placówki) moze przydzielić nauczycielowi bibliotekarzowi
godziny ponadwymiarowe w tej samej bibliotece w przypadku, gdy Ltczba uczniów
w szkole uzasadnia zatrudnienie więcej niZ jednego bibliotekatza, aze względu na
braki kadrowe nie ma możliwości zatrudnienia nauczycieli bibliotekaruy zgodnie
z obowiązującymi normami lub gdy jeden zzatrudnionych bibliotekarzy nie
wykonuje swoich obowiązków przez okres dłuższy niz 1 miesiąc.

2. Za godzinę zajęć bibliotecznych uznaje się 60 minut.

§ 12.

Wykgrmnie uchwĄ powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 13.

Traci moc uchwŃa nr XXVIl242l2004 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27.12.2004
r. w sprawie zarlad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin
dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy- Karta
Nauczyciela.

§ 14.

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem 1 września 2012 r. jednak nię wcześniej niz po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódżwa
Opolskiego.

Przewodn iczący Rady P owiatu
BrzeskiegB

\^_v^,JUĄ be1
ryk Mazurkiewicz /
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