
Uchwała Nr XXVII/690/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 24 lipca 2000 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta 
Nauczyciela.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, zmiany: Dz. U. z 
1998 r. Nr 106, poz. 668 i Dz. U. Nr 162, poz. 1118, Dz.U. z 2000 r. Nr 12, 136, Nr 19 poz. 239 i Nr 22, poz. 291) oraz art. 7 ust.1 pkt.8 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622 
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106 poz. 679, nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162, poz. 
1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz. 306) 

Rada Miasta Szczecina
uchwala co następuje:

§ 1

Postanowienia uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Karta Nauczyciela Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami) - zwanej dalej Kartą 
Nauczyciela, dla których Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.

§ 2

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze, ustala się według następujących norm:

Lp. Stanowisko
Obowiązkowy, tygodniowy 
wymiar godzin zajęć

1 2 3

1. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci a także 
inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne 
zatrudnieni w szkołach i placówkach nie będących 
poradniami

20

2. Pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni w ośrodkach 
adopcyjno-opiekuńczych

26

3. Reedukatorzy, nauczyciele instruktorzy prowadzący 
zajęcia dydaktyczne w świetlicach i klubach szkolnych

18

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

22

5. Nauczyciele pałaców młodzieży, placówek wychowania 
pozaszkolnego, klubów szkolnych prowadzący zajęcia 
systemem innym niż pracownianym

25

6. Pedagodzy specjalni zatrudnieni w klasach i szkołach 
integracyjnych

18

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio 
z dziećmi przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 lp.1 należy rozumieć zajęcia 
grupowei indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, 



terapeutycznych i korekcyjnych. Nauczyciele ci obowiązani są ponadto do realizacji 
zadań określonych dla nich w odrębnych przepisach.

§ 3

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 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) licząc 3 egzaminowanych za 1 godzinę,

c. poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i 
egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych, dyplomowych) 
licząc poprawienie 3 prac za 1 godzinę zajęć,

3. Każdą godzinę lekcji, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych, przeprowadzania 
egzaminów ustnych i nadzorowania egzaminów pisemnych, faktycznie realizowanych 
w niedziele i święta - liczy się za 2 godziny zajęć.

4. Rozliczenie nauczyciela szkoły zaocznej, zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin 
zajęć dydaktycznych, 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 usprawiedliwionego 
nieodbycia zajęć. Odbyte godziny zajęć wymienionych w ust. 1 oraz godziny zajęć 
wynikające z planu nauczania, lecz nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy, przekraczające połowę rocznego wymiaru, są godzinami 
ponadwymiarowymi.

§ 4

1. Obowiązkowy, pełny wymiar godzin zajęć nauczyciela prowadzącego zajęcia z 
przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się jako sumę: części “etatu 
podstawowego” zatrudnienia oraz części etatu z uzupełniającego zatrudnienia w 
innym wymiarze. Przez określenie “etat podstawowy” należy rozumieć zatrudnienie w 
wysokości co najmniej 1 obowiązującej liczby godzin na zajmowanym przez 
nauczyciela stanowisku.

2. W przypadku gdy zatrudnienie nauczyciela ustalone zgodnie z ust.1 przekracza pełny 
wymiar, godziny ponadwymiarowe wyliczane są z zatrudnienia uzupełniającego.

3. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu 
uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, ustala się według zasad 
określonych w ust. 1.

§ 5

1. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela przez 
godzinę zajęć lekcyjnych, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę trwającą 



45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych - jednostkę trwającą 55 minut, a przez 
godzinę pozostałych zajęć - 60 minut.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela wlicza się również godziny 
nadzorowania i przeprowadzania egzaminów dojrzałości i egzaminów 
eksternistycznych, a także godziny sprawdzania i oceniania prac pisemnych z 
egzaminów dojrzałości i eksternistycznych.

3. Sprawdzenie i ocenienie 3 prac pisemnych z egzaminu dojrzałości i eksternistycznego 
liczy się z jedną godzinę zajęć.

4. Zasady określone w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do dyrektorów szkół i innych 
nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, jeżeli czynności związane z 
nadzorowaniem pisemnych egzaminów dojrzałości i przeprowadzaniem egzaminów 
ustnych przekraczają obowiązujące ich pensum.

§ 6
Realizację uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od 1 września 2000 r.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


