
 

 

UCHWAŁA NR III/58/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 

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.), art. 91 d pkt 1 i art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla: 

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć 

1 nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zatrudnionych 

w placówkach doskonalenia nauczycieli 

35 

2 nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej: 

a) zajęcia teoretyczne 18 

b) prowadzenie zajęć praktycznych 22 

3 bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych 35 

4 pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych 

22 

§ 2. 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu 

zaocznym zalicza się: 

1) godziny konsultacji zbiorowych i indywidualnych, konferencji instruktażowych i zajęć praktycznych, 

2) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych                                  

i egzaminacyjnych, licząc poprawianie  i ocenianie 4 prac za jedną godzinę zajęć, 

3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych liczących egzaminowanie 4 uczniów za jedną godzinę zajęć. 

2. Każdą godzinę zajęć wymienionych w ust. 1 pkt 1 faktycznie realizowanych w niedzielę i święta liczy 

się za 2 godziny zajęć. 

3. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę konsultacji 

i konferencji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut, 

a przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut. 
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4. Rozliczanie 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 dziennikach lekcyjnych, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności 

w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

5. Odbyte godziny zajęć wymienione w ust. 1 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz 

niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające połowę rocznego wymiaru, są 

godzinami ponadwymiarowymi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/290/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

z 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. 

 

Przewodnicząca Sejmiku  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Bernadeta Hordejuk 
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UCHWAŁA NR XI/180/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/58/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 512), art. 91 d pkt 1 i art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 967, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 730 i 1287) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr III/58/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla: 

Lp. Stanowisko 
Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć 

1 
Nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zatrudnionych w 

placówkach doskonalenia nauczycieli 
35 

2 
Nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych 
20 

3 

Nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej: 

a)zajęcia teoretyczne 18 

b)prowadzenie zajęć praktycznych 20 

4 Bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych 35 

5 
Pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i 

doradców zawodowych 
22 

”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 

  

 Wiceprzewodnicząca Sejmiku  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Grażyna Kluge 
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