
Projekt  
UCHWAŁA  NR  

Rady Miasta  Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 
niewymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół 
zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane  
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów  
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasady 
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230) i art. 12 pkt 11 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, 
poz. 146, Nr 40, poz. 230), 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, Nr 170,  
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,  
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821,  
Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1 Nr 213, poz. 1650, Nr 219, 
poz. 1706); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje : 
 

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), nauczycieli szkół zaocznych, 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  
o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, 
logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 
i zawodowych (o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 
ustawy o systemie oświaty) oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 
prowadzonych w formie zaocznej przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 
zajęć, określa poniŜsza tabela: 
 
 
 
 



L.p. Stanowisko 
Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć 
1 2 3 
1. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci, doradcy 

zawodowi prowadzący zajęcia związane z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania 
uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 
i zawodowych a takŜe inni specjaliści prowadzący 
zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach 
i placówkach niebędących poradniami 

20 

2. Pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zatrudnieni 
w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczych im. Konstantego Maciejewicza 

30 

3. Pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni w ośrodkach 
adopcyjno-opiekuńczych 

40 

4. Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach 
mieszanych obejmujących zarówno dzieci 6-letnie, 
jak i dzieci innych grup wiekowych 

22 

5. Nauczyciele pałaców młodzieŜy, placówek 
wychowania pozaszkolnego, klubów szkolnych 
prowadzący zajęcia systemem innym 
niŜ pracownianym 

25 

6. Nauczyciele wspomagający proces edukacji 
w oddziałach integracyjnych w przedszkolach 
i szkołach. 
 

20 
 

 
2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  
z dziećmi przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 w tabeli (w rubryce: stanowisko, w lp.1) 
naleŜy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne wynikające z realizacji zadań 
diagnostycznych, doradczych, terapeutycznych i korekcyjnych. Nauczyciele ci obowiązani 
są ponadto do realizacji zadań określonych dla nich w odrębnych przepisach.  

 
§ 2. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych  

w pełnym wymiarze godzin w szkołach zaocznych jest iloczynem liczby tygodni danego 
roku szkolnego i obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin danego nauczyciela.  
2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w ust. 1 zalicza 
się:  

1) godziny lekcji, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych,  
2) faktycznie zrealizowane godziny:  

a) nadzorowania egzaminów pisemnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych  
i dyplomowych),  

b) przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem wstępnych i 
dyplomowych) przyjmując przeprowadzenie egzaminu 3 osób za równowaŜne 
1 godzinie zajęć,  

c) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych  
(z wyjątkiem egzaminów wstępnych, dyplomowych i maturalnych) przyjmując 
poprawienie 3 prac za równowaŜne 1 godzinie zajęć.  



3. KaŜda godzina lekcji, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych, przeprowadzania 
egzaminów ustnych i nadzorowania egzaminów pisemnych, faktycznie realizowanych  
w niedziele i święta równowaŜna jest 2 godzinom zajęć.  
4. Rozliczenie nauczyciela szkoły zaocznej, zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin 
zajęć dydaktycznych, następuje w kaŜdym 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 usprawiedliwionego nieodbycia 
zajęć. Odbyte godziny zajęć wymienione w ust. 1 oraz godziny zajęć wynikające z planu 
nauczania, lecz niezrealizowane z przyczyn leŜących po stronie pracodawcy, przekraczające 
połowę rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi.  
5. Do celów obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela 
przez godzinę zajęć lekcyjnych, ćwiczeń i konsultacji naleŜy rozumieć jednostkę trwającą 
45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę trwającą 55 minut, a przez godzinę 
pozostałych zajęć – 60 minut. 

 
§ 3. 1. Nauczycielom realizującym – w ramach stosunku pracy – obowiązki  

na stanowiskach o róŜnych wymiarach pensum, ustala się tygodniowy obowiązkowy 
wymiar zajęć (pensum) według następującego wzoru:  
 
W = ( x1 + x2 + xn) : [ ( x1 : y1 ) + ( x2 : y2 ) + (xn : yn) ] 
 
Gdzie: x1, x2, xn - oznacza liczbę godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, 
wychowawczych przydzielonych nauczycielowi na danym stanowisku w arkuszu 
organizacyjnym szkoły  
  y1, y2, yn  - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, 
opiekuńczych, wychowawczych określony dla stanowisk ujętych w art. 42 ust. 3 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się tak, Ŝe godzinę do 0,5 pomija się,  
a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną. 
3. RóŜnica między łącznym wymiarem godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi,  
a liczbą godzin zajęć wyliczoną zgodnie z ust. 1 stanowić będzie liczbę godzin 
ponadwymiarowych. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 5. Traci moc uchwala Nr XL/755/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 czerwca 2005 r.  
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie 
wymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  
o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, 
logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 
i zawodowych o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz 
zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia  
1 września 2010 r. 
 



UZASADNIENIE 
 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  
z późn. zm.) w art. 42 ust. 7 pkt. 3 zobowiązuje organ prowadzący placówki oświatowe  
do określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli 
szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane  
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu 
decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 
Wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) nowelizacja, spowodowała konieczność podjęcia nowej 
uchwały w tej sprawie. 
Wprowadzono następujące zmiany polegające na: 
1) aktualizacji stanowisk wymienionych w tabeli oraz zapisów poprzedniej uchwały  

do przepisów obowiązujących,  
2) zmianie § 3 dotyczącego określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli realizujących róŜne pensum. Dodano wzór, wg którego wylicza się 
wymiar godzin zajęć dla tych nauczycieli oraz określono, co stanowi godzinę 
ponadwymiarową. 

 
Nowelizacja Karty Nauczyciela wykreśliła wymóg opiniowania uchwały przez organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny. 
Projekt uchwały, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (Dz. U z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) został przedstawiony związkom 
zawodowym, celem zaopiniowania.  


