
UCHWAŁA  NR  LXI/963/18 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia  24 września 2018 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 zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze 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 2018 r. poz. 913, 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 2018 r.  
poz. 967), 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Określa się: 

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 zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz 
zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć, 

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli. 
2. Niniejszą uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 

oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. 
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) szkole bez bliższego określenia - rozumie się przez to jednostki oświatowe 
wymienione w ust. 2, 

2) nauczycielach  bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć również 
wychowawców, nauczycieli-konsultantów, nauczycieli bibliotekarzy-bibliotek 
pedagogicznych, zatrudnionych w jednostkach oświatowych wymienionych 
w ust. 2. 

 
§ 2 

  
1. Dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć, 

wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy w danym okresie roku 
szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
lub przekracza ten wymiar określa się obowiązek realizacji w innych okresach 
trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby zajęć, aby średni 

                                            
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r, poz. 1000. 



wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał 
tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi zajęć obowiązującego tego 
nauczyciela. 

2. Praca wykonywana zgodnie z ust. 1 nie jest pracą w godzinach 
ponadwymiarowych. 

3. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć realizujących różny 
wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego dyrektor szkoły określa 
średni wymiar zajęć dla okresu zatrudnienia w roku szkolnym, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

4. W przypadku nauczycieli, którym ograniczono wymiar zatrudnienia stosuje się 
ust. 3.  

5. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 określa się dla 
każdego nauczyciela w arkuszu organizacji szkoły na dany rok szkolny i podaje 
się nauczycielowi do wiadomości. 

 
§ 3 

 
1. Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz 
nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole do wysokości 
określonej w poniższej tabeli: 
 

Lp. 
Stanowisko kierownicze 

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych 

1.  

Dyrektor szkoły liczącej: 
1) do 4 oddziałów, 
2) od 5 do 6 oddziałów, 
3) od 7 do 8 oddziałów, 
4) od 9 do 15 oddziałów, 
5) 16 oddziałów i więcej. 

 
9 
7 
5 
4 
3 

2.  
Wicedyrektor szkoły liczącej: 

1) od 12 do 15 oddziałów, 
2) 16 oddziałów i więcej 

 
7 
6 

3.  Kierownik szkolenia praktycznego 9 

4.  Kierownik internatu 15 

5.  Kierownik zespołu pozalekcyjnego 9 

6.  
Dyrektor placówki doskonalenia 
nauczycieli 

8 

7.  
Wicedyrektor placówki doskonalenia 
nauczycieli 

16 

8.  Dyrektor biblioteki pedagogicznej 8 

9.  

Kierownik filii biblioteki 
pedagogicznej, kierownik działu lub 
innej równorzędnej jednostki 
organizacyjnej biblioteki 
pedagogicznej 

16 

 
2. Wymiar zniżek, o których mowa w ust. 1 dotyczy nauczycieli zatrudnionych 

w pełnym wymiarze zajęć i zajmujących stanowiska kierownicze. 
3. Wymiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze i zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć ustala się 



proporcjonalnie w odniesieniu do realizowanych zajęć. Wyliczone godziny 
zaokrągla się do pełnych godzin, przy czym czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, 
a co najmniej 0,5 godziny liczby się za pełną godzinę. 

4. Przepisy ust. 1 – 3 odnoszą się również do nauczycieli, którym powierzono 
obowiązki kierownicze w zastępstwie. 

 
§ 4 

 
Obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli zatrudnionych w: 

1) placówce doskonalenia nauczycieli wynosi 35 godzin tygodniowo, 
2) bibliotekach pedagogicznych wynosi 35 godzin tygodniowo. 

 
 

§ 5 
 

1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym wynosi: 
1) 18 godziny tygodniowo, co stanowi 342 godziny w semestrze nauki dla 

nauczyciela przedmiotów teoretycznych,  
2) 22 godziny tygodniowo, co stanowi 418 godzin w semestrze nauki dla 

nauczyciela praktycznej nauki zawodu. 
2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzących kształcenie w systemie zaocznym 
zalicza się godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych 
i warsztatów. 

3. Wprowadza się obowiązek rozliczania zrealizowanych godzin przeprowadzenia 
egzaminów semestralnych w szkole dla dorosłych, pisemnych i ustnych, według 
kryteriów: 
1) na przeprowadzenie egzaminu pisemnego przyjmuje się 2 godziny na 

1 egzamin, 
2)  na poprawianie i ocenianie prac kontrolnych i egzaminacyjnych przyjmuje się 

1 godzinę  na 4 prace, 
3) godziny przeprowadzania egzaminu ustnego lub zadania praktycznego 

przyjmuje się 1 godzinę na przeegzaminowanie 4 słuchaczy. 
4. Rozliczenie następuje po faktycznym zrealizowaniu czynności wymienionych 

w ust. 3. Wynagrodzenie przysługujące z tego tytułu obliczane jest jak za godziny 
ponadwymiarowe. 

5. Za podstawę rozliczenia godzin, o których mowa w ust. 3 przyjmuje się godziny 
potwierdzone w odpowiedniej dokumentacji szkolnej. 

6. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym ustala się proporcjonalnie 
do realizowanych zajęć. 

§ 6 
 
Obowiązkowy  wymiar godzin nauczycieli realizujących zajęcia na kursach 
umiejętności zawodowych oraz kursach umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie 
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowe wynosi: 

1) 18 godzin tygodniowo dla przedmiotów teoretycznych, 
2) 22 godziny tygodniowo dla praktycznej nauki zawodu. 

 



§ 7 
 
Obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga i psychologa wynosi 20 godzin 
tygodniowo. 

 
§ 8 

 
Traci moc uchwała nr XXXIV/611/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
27 marca 2017 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 
(Dz.Urz.Woj.Podk. z 2017 r. poz. 2216, zm.: Dz.Urz.Woj.Podk. z 2017 r. poz. 2212). 

 
§ 9 

 
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego, z mocą od dnia 1 września 2018 r. 
 
 



 


