UCHWAŁA NR XXXIX/230/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 MARCA 2018 ROKU
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie
zaocznej
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1868 z późn. zm.) oraz
art. 42 ust. 7 pkt. 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(t. j. Dz. U z 2017 r. poz.1189 z późn. zm), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala się, co
następuje:
§1
Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą i słuchaczami placówek
kształcenia ustawicznego oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i
placówkach, według następujących norm:
Obowiązkowy
tygodniowy
wymiar godzin

Lp. Stanowisko

1

Pedagog

22

2

Psycholog

22

3

Logopeda

22

4

Terapeuta pedagogiczny

22

5

Doradca zawodowy

22

§2
1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych
w pełnym wymiarze godzin w szkołach zaocznych wynosi rocznie 648 godzin.
2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych
w kształceniu zaocznym zalicza się:
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych;
2) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac
kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc poprawianie czterech prac za 1 godzinę
zajęć;
3) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów;

4) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem: nauki zawodu,
przygotowania zawodowego, dyplomowych i maturalnych) licząc czterech
egzaminowanych za 1 godzinę zajęć.
3. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę
wykładów, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut przez godzinę zajęć
praktycznych – jednostkę – 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut.
4. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze
godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. W
okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin
zajęć. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte
godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z
przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
§3
Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/252/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca
2013 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w
formie zaocznej.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017
roku poz. 1189 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć:
a) 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,
b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologicznopedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.
Zgodnie ze zmienionym art. art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, który wejdzie w
życie 1 września 2018 roku ustawodawca wyposażył organ prowadzący w kompetencje
do określenia pensum m.in. nauczycieli: logopedów, psychologów i pedagogów
zatrudnionych w szkołach i placówkach, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22
godziny. W uchwale Nr XXXVIII/252/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca
2013 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w
formie zaocznej określony został wymiar pedagogów, psychologów, logopedów, doradców
zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych w wysokości
25 godzin tygodniowo.
W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie Karta Nauczyciela należy dostosować
obowiązującą uchwałę do zmienionych przepisów prawnych.
Projekt uchwały, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach
zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)został przedstawiony związkom zawodowym w
celu zaopiniowania.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

