
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/199/2013 

RADY POWIATU W OSTRÓDZIE 

z dnia 12 lutego 2013 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół 

oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na 

odległość 

Na podstawie art. 42 ust 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli, Rada Powiatu, uchwala co następuje:  

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 

42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. 

zm.) prowadzonych przez Powiat Ostródzki, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej i w kształceniu na odległość stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/169/2009 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 listopada 2009 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2010 r. Nr 

4, poz. 130).  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostródzie.  

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 Przewodnicząca Rady Powiatu 

Wanda Łaszkowska 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2013 r.

Poz. 1411



Załącznik do Uchwały Nr XXVII/199/2013 

Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 12 lutego 2013 r. 

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą i słuchaczami szkół i placówek oświatowych oraz na rzecz 

dzieci i ich rodzin przez nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, 

zwanej dalej „Kartą Nauczyciela” prowadzonych przez Powiat Ostródzki, zatrudnionych w pełnym wymiarze 

godzin wynosi dla:  

1) pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach – 

20 godzin,  

2) nauczycieli szkół i placówek prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – 18 godzin. 

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi, 

młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, 

wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.  

3. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu 

w formie zaocznej wynosi tygodniowo 18 godzin co daje 684 godziny rocznie.  

4. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

kształcących w formie zaocznej zalicza się:  

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń,  

2) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, 

licząc poprawianie trzech prac za 1 godzinę zajęć,  

3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, licząc czterech egzaminowanych za 1 godzinę zajęć. 

5. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę wykładów, 

ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 

pozostałych zajęć – 60 minut.  

6. Rozliczanie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin 

w szkole kształcącej w formie zaocznej 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 nieusprawiedliwionej nieobecności 

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

7. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych 

przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

8. W celu ustalenia tygodniowej liczby obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

zajęć „W” zależy zastosować wzór: W= (x1 + x2) : [ ( x1: y1) + (x2 : y2) ] gdzie:  

- x1, x2 - oznacza ilość godzin przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,  

- y1,y2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych 

i wychowawczych określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

9. Uzyskany z obliczeń wynik, o którym mowa w ust. 8, zaokrągla się do 0,5 godziny.  

10. Wszystkie godziny realizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 

ustalonego na podstawie ust. 8, stanowią godziny ponadwymiarowe.  

11. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 

nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub w szkole zaocznej, w celu uzupełnienia 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, ustala się według zasad określonych w ust. 8. 
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UCHWAŁA NR XI/113/2019 

RADY POWIATU W OSTRÓDZIE 

z dnia 10 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

szkół oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu 

na odległość 

Na podstawie art. 1 pkt 13 lit. c ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1287), w związku z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), Rada Powiatu w Ostródzie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XXVII/199/2013 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 12 lutego 2013 r.  

w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół oraz zasad zaliczania 

do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość:  

1) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuję się przecinkiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 

„3) bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych - 35 godzin, 

4) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych - 20 godzin.”; 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin 

w kształceniu w formie zaocznej wynosi tygodniowo 18 godzin, co daje 684 godzin rocznie 

z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 4.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostródzie. 

§ 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. 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

Beata Mazur 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 08 stycznia 2020 r.
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UCHWAŁA NR XXX/274/2022 

RADY POWIATU W OSTRÓDZIE 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli szkół oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej i w kształceniu na odległość 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1762) w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1116), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVII/199/2013 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 12 lutego 2013 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół oraz 

zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, 

zmienionej Uchwałą Nr XI/113/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę 

sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół oraz 

zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość 

i Uchwałą Nr XV/152/2020 Rady Powiatu Ostródzie z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, ust. 1 

pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 

i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych - 22 godziny,.”. 

§ 2. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostródzie. 

  

 Przewodnicząca Rady Powiatu 

Beata Mazur 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 7 lipca 2022 r.

Poz. 3090
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