Projekt
Uchwała Nr XXV/177/13
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli , dla których nie
ustalono

obowiązkowego

dydaktycznych,

nauczycieli

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących

w ramach

stosunku pracy

wymiaru

godzin

zajęć

obowiązki określone dla stanowisk o

obowiązkowym wymiarze godzin

oraz zasad

zaliczania

różnym tygodniowym
do wymiaru

godzin

poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zmianami) oraz art. 42 ust.7 pkt 3 w związku
z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz.674 z póź. zmianami) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:

§1

1.Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli , niewymienionych
w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat
Opolski, ustala się według następujących norm:

L.p.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin

1.

Pedagog

26

2.

Psycholog

26

3.

Logopeda

26

4.

Doradca zawodowy

26

§2

1.Nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej obowiązuje wymiar godzin
określony w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych
w kształceniu zaocznym zalicza się:
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych,
2) faktycznie zrealizowane godziny:
a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych licząc poprawienie trzech

prac za

jedną godzinę,
b) nadzorowania semestralnych egzaminów pisemnych,
c) przeprowadzania semestralnych egzaminów ustnych, licząc przeprowadzenie egzaminu
trzech osób za jedną godzinę zajęć,
d) poprawiania i oceniania semestralnych pisemnych prac egzaminacyjnych licząc
poprawienie trzech prac za jedną godzinę
3. 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 realizować połowę rocznego wymiaru godzin
zajęć.
4. Za podstawę rozliczenia, o którym mowa w ust.3 przyjmuje się, według zapisów
w dzienniku lekcyjnym zrealizowane godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności
w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
5. Do celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę
wykładów, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, a przez godzinę
pozostałych zajęć 60 minut.

§3

1.Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się wg
następującego wzoru:

P= (X¹+X²+….X͌) : (X¹: Y¹)+ (X²:Y²)+….(X͌:Y͌)

gdzie:
P – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela ( pensum),
X¹,X²…X͌ – oznacza liczbę godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacji
szkoły na poszczególnych stanowiskach,
Y¹,Y²…Y͌- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla poszczególnych
stanowisk.
2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć należy ustalić z zaokrągleniem do pełnych godzin
w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pominąć, a co najmniej 0,5 godziny liczyć za
pełną godzinę.
3. Każda godzina powyżej ustalonego, zgodnie z pkt.1, wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, stanowi godzinę ponadwymiarową.
4. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania
danego nauczyciela i ustalonego pensum.
5. Pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony ustala się indywidualnie dla każdego
nauczyciela.

§4

Traci moc uchwała: Nr XI/81/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2000 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz
zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć

w kształceniu zaocznym

i w systemie kształcenia na odległość.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. po ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z 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 póź. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę zobowiązany
jest do

ustalenia

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół

niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, 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.
Dotychczas zasady te regulowała Uchwała Nr XI/81/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia
20 kwietnia 2000 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu
zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.
Potrzeba podjęcia przedmiotowej uchwały wynika między innymi ze zmiany przepisów
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 228, poz.1487), określającego zwiększone
obowiązki organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom
w szkole. Zadanie to realizowane jest w szczególności przez

pedagoga, psychologa,

logopedę, doradcę zawodowego, zwanych specjalistami. Dlatego też w §1 ustalono,
że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych przez ww. specjalistów,
zatrudnionych w szkole wynosi 26 godzin. Projekt wprowadza również nowe rozwiązania
dotyczące ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin. Uwzględniając zmniejszenie się liczby zatrudnionych nauczycieli w związku
z utrzymującym się niżem demograficznym, w ustawie – Karta Nauczyciela przewidziano
regulacje umożliwiające zatrudnienie nauczycieli łączących w ramach etatu zajęć o różnym
wymiarze pensum. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum
w ramach jednego etatu, w aktach prawa miejscowego możliwe jest ustalenie pensum
proporcjonalne do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego
pensum stanowią wówczas, zgodnie z art.35. ust. 2 Karty Nauczyciela, godziny
ponadwymiarowe.

Zasadę powyższą ilustrują następujące przykłady:

- nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 10 godzin wg pensum 18 godzinnego,
5 godzin wg pensum 26 godzinnego i 12 godzin wg pensum 30 godzinnego
to 10/18 + 5/26 + 12/30 = 1,15; jeżeli 1,15 etatu stanowi 27 godzin, to 27: 1,15 = 23,48 czyli
proporcjonalnie 1 etat stanowi 23, 48 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 23 godziny,
a więc pozostałe 4 godziny, to godziny ponadwymiarowe.

- nauczyciel realizuje łącznie 19 godzin, w tym 15 godzin wg pensum 18 godzinnego i 4
godziny wg pensum 26 godzinnego, to 15/18 + 4/26 = 0,98; jeżeli 0,98 stanowi 19 godzin, to
19 : 0,98= 19 czyli proporcjonalnie jeden etat stanowi 19 godzin, a więc brak jest godzin
ponadwymiarowych.
Powyższa zmiana ujednolici system „ uśredniania” pensum nauczycieli realizujących
w ramach jednego etatu rożne wymiary pensum i spowoduje zmniejszenie wydatkowania
środków finansowych na realizację godzin dydaktycznych i wychowawczych.

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 poź. zm) podlegał opiniowaniu przez związki
zawodowe.

