
 
UCHWAŁA NR XLVIII/1026/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 
 
 

zmieniająca uchwałę 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 zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od 

obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć niektórych nauczycieli 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.1), art. 42 ust. 7 oraz art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 
191), 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
W uchwale nr XXXVII/671/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
2 września 2009 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 rozmiar zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym 
stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Niniejszą uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 
oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.”, 
 

2) w § 3 ust. 1 w tabeli skreśla się poz. 3, 
 

3) w § 4 skreśla się poz. 2, 
 

4) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 
„1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym wynosi rocznie 

1) 684 godzin dla nauczyciela przedmiotów teoretycznych, 
2) 836 godzin dla nauczyciela praktycznej nauki zawodu. 

                                            
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 



2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzących kształcenie w systemie zaocznym 
zalicza się: 

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i warsztatów, 
2) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania prac kontrolnych 
 i egzaminacyjnych, z wyjątkiem egzaminów wstępnych i potwierdzających 
kwalifikacje zawodowego, licząc poprawienie 4 prac na 1 godzinę zajęć, 
3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, z wyjątkiem egzaminów 
wstępnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowego, licząc 
przeegzaminowanie 4 słuchaczy w ciągu 1 godziny.”, 

 
5) w § 5 skreśla się ust. 5, 

 
6) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym 
wymiarze, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, 
ustala się według przedmiotu, dla którego wymiar jest korzystniejszy, jeżeli 
naucza tego przedmiotu co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru.”, 
 

7) skreśla się § 7 i § 8. 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 
 

 
 
 
 


