UCHWAŁA NR XLIV/356/2018
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Policki,
a także zasad jego rozliczania oraz udzielania i rozmiaru obniżek

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 42 ust. 7
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oraz art. 76 pkt 22 i art. 147 pkt 3 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Uchwała 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 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom,
którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych.
2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki.
§ 2. 1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, dla którego plan zajęć
wynikający z programów nauczania lub organizacji pracy szkoły i placówki w danym okresie
roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zobowiązany jest do realizacji w innych
okresach roku szkolnego takiego zwiększonego lub zmniejszonego wymiaru godzin,
aby średni tygodniowy wymiar godzin nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego
odpowiadał wymiarowi godzin określonemu w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Praca
wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach
ponadwymiarowych.

2. Średni tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obliczany jest wg wzoru:

gdzie:
A

– oznacza średni tygodniowy wymiar godzin (zaokrąglany
do jednego miejsca po przecinku),
– oznacza liczbę tygodni, w których nie występują dni wolne
od pracy, a w których obowiązują różne wymiary godzin zajęć
nauczyciela;
– oznacza liczbę godzin zajęć nauczyciela w poszczególnych
okresach roku szkolnego.

3. Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, informuje się na piśmie przed rozpoczęciem roku
szkolnego o obowiązujących go zasadach rozliczania.
4. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy lub przed upływem roku
szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w arkuszu
organizacji pracy szkoły godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za
wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć,
przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy
tygodniowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a także
za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.
5. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1 należy przeliczyć i wypłacić wynagrodzenie
za godziny ponadwymiarowe w przypadku, gdy po okresie pracy w zwiększonym wymiarze
nauczyciel będzie nieobecny w pracy z powodu usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli okaże
się, że zrealizował więcej godzin niż obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć,
określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 3. 1. Nauczyciel, dla którego średni tygodniowy wymiar godzin obliczony zgodnie
ze wzorem, o którym mowa w § 2 ust. 2, przekracza obowiązkowy tygodniowy wymiar
godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, rozlicza godziny
ponadwymiarowe.
2. Dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin, realizującego różny
wymiar godzin w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy
określić średni tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla całego okresu zatrudnienia
obliczony zgodnie ze wzorem, o którym mowa § 2 ust. 2.
§ 4. 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub placówki oraz nauczycielowi pełniącemu
inne stanowisko kierownicze, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć do liczby godzin określonych w tabeli:

2

Lp.

1.

Stanowisko kierownicze

Dyrektor szkoły dla młodzieży (zespołu szkół) każdego typu
liczącej:
1) do 20 oddziałów;
2) powyżej 20 oddziałów.
Wicedyrektor szkoły dla młodzieży (zespołu szkół) każdego
typu liczącej:
1) do 10 oddziałów;
2) powyżej 10 oddziałów.

Wymiar
godzin
wynikający
z Karty
Nauczyciela

Wymiar
godzin
po
obniżce

18
18

6
4

18
18

10
8

2.

Dyrektor liceum dla dorosłych.

18

6

3.

Dyrektor centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego.

18
22

6
7

4.

Kierownik warsztatu szkolnego/szkolenia praktycznego.

22

9

5.

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Kierownik fili poradni psychologiczno-pedagogicznej.

20
20
20

8
10
10

6.

Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.
Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

24
18
24

5
8
10

7.

Dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
Wicedyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

24
18
24

5
14
18

8.

Kierownik internatu liczącego:
1) do 150 wychowanków;
2) powyżej 150 wychowanków.

30
30

13
12

Kierownik grup wychowawczych w specjalnym ośrodku
szkolno-wychowawczym liczącym:
1) do 5 grup wychowawczych;
2) powyżej 5 grup wychowawczych.

24
24

12
10

10. Kierownik grup wychowawczych w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym, liczącym:
1) do 5 grup wychowawczych;
2) powyżej 5 grup wychowawczych.

24
24

18
14

11. Kierownik obiektów sportowych.

18

8

9.
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2. Zwalnia się dyrektora szkoły lub placówki, nauczyciela pełniącego jego obowiązki
lub nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły lub placówki, od obowiązku realizacji
tygodniowego wymiaru zajęć określonego w ust. 1 w przypadku szkoły lub placówki,
w której:
1) prowadzi się inwestycje o wartości jednostkowej powyżej 1 000 000 zł; lub
2) jest co najmniej 40 oddziałów; lub
3) jest co najmniej 800 uczniów lub wychowanków.
§ 5. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz
na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, według następujących
norm:
L.p
1.
2.
3.
4.
5.

Stanowisko
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Terapeuta pedagogiczny
Doradca zawodowy

Tygodniowy wymiar
22
22
22
22
22

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XL/329/2018 Rady Powiatu w Policach z dnia
20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Policki,
a także zasad jego rozliczania oraz udzielania i rozmiaru obniżek (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego poz. 2485).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego
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Uzasadnienie.
Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu
Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).
Przepisy art. 12 pkt 1 i 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) stanowią odpowiednio, że:
1) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. stanowienie aktów prawa
miejscowego oraz podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami
do kompetencji rady powiatu;
2) na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty
prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu.
Natomiast zgodnie z art. 42 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967):
1) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa:
a) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
b) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, zgodnie z którym
dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko
kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły
oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć,
o których mowa w ust. 3, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć,
o których mowa w ust. 3,
c) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:
– nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 1a, 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,
– pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologicznopedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin;
2) w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
zadania i kompetencje organu prowadzącego określone m. in. w art. 49 ust. 7 – wykonuje
rada powiatu;
a myśl art. 76 pkt 22 i art. 147 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203):
1) w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
w art. 42 w ust. 7 zmienia się brzmienie pkt 3;
2) ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem art. 76 pkt 22, który
wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
Ponadto w myśl art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu
terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 1,
do odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii nie
krótszy jednak niż 30 dni, przy czym bieg terminu na przedstawienie opinii liczy się od dnia
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następującego po dniu doręczenia założeń albo projektu wraz z pismem określającym termin
przedstawienia opinii, a nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za
rezygnację z prawa jej wyrażenia. Z kolei zgodnie z art. 19 ust. 1 i 21 tej ustawy:
1) organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U.
poz. 1240) ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie
objętym zadaniami związków zawodowych;
2) założenia albo projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, organy władzy
rządowej oraz organy samorządu terytorialnego przekazują również na odpowiedni adres
elektroniczny wskazany przez właściwy organ statutowy związku, nie później niż w dniu
ich doręczenia na piśmie.
W dniu 20 kwietnia 2018 r. Rada Powiatu w Policach podjęła uchwałę Nr XL/329/2018
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Policki, a także zasad jego
rozliczania oraz udzielania i rozmiaru obniżek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
poz. 2485), która weszła w życie z dniem 7 czerwca 2018 r. Powodem podjęcia działań
zmierzających do opracowania projektu nowej uchwały w tej sprawie jest konieczność
uszczegółowienia aktualnie obowiązujących oraz dodania nowych przepisów w uchwale.
Stanowiskiem z dnia 12 lipca 2018 r. Zarząd Powiatu w Policach zaakceptował projekt
nowej uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Policki, a także zasad jego rozliczania oraz udzielania i rozmiaru
obniżek, a ponadto zobowiązał Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego
w Policach do skierowania ww. projektu uchwały do odpowiednich władz statutowych
związków zawodowych celem zaopiniowania.
Pismem znak EK.0024.6.2018.MB z dnia 12 lipca 2018 r. Przewodniczący Zarządu
Powiatu w Policach przekazał projekt nowej uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół
i placówek prowadzonych przez Powiat Policki, a także zasad jego rozliczania oraz udzielania
i rozmiaru obniżek do odpowiednich władz statutowych związków zawodowych z prośbą
o przedstawienie opinii w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma, informując
jednocześnie, że nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie będzie uważane
za rezygnację z prawa jej wyrażania.
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Policach oraz Zarząd
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Szczecinie oraz Komisja Okręgowa Pracowników Oświaty NSZZ
„Solidarność-80” zaopiniowały pozytywnie projekt ww. uchwały.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach
nowej uchwały w tej sprawie.
Podjęcie przez Radę Powiatu w Policach przedmiotowej uchwały nie rodzi dodatkowych
skutków finansowych dla budżetu Powiatu Polickiego.
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