Projekt
Uchwała Nr XXV/178/13
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego.
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 1, 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

Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli szkół, dla których ustalony plan zajęć wynikający
z planów nauczania lub organizacji pracy jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego z powodu:
1) wcześniejszego zakończenia zajęć, określonego w przepisach o organizacji roku
szkolnego,
2) odbywania praktyk zawodowych przez uczniów,
3) różnej liczby godzin zajęć edukacyjnych w poszczególnych semestrach w szkołach dla
dorosłych, wynikającej ze szkolnych planów nauczania poszczególnych typów szkół,
4) przerw w pracy trwających dłużej niż dwa tygodnie.

§2

1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin zajęć, dla których szkolny plan
nauczania, w danym roku szkolnym, w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, są obowiązani do realizowania w innych okresach
trwania roku szkolnego takiego wymiaru zajęć ( zwiększonego lub zmniejszonego), tak aby

średni

wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego

odpowiadał

obowiązkowemu tygodniowemu wymiarowi godzin zajęć.

2. Średni wymiar zajęć w ciągu roku szkolnego nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, stanowi iloraz sumy liczby
obowiązkowego realizowanego wymiaru zajęć

w poszczególnych tygodniach w roku

szkolnym i liczby tygodni zajęć w okresie roku szkolnego.

3. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1 oraz średni wymiar, o którym
mowa w ust. 2 określa się dla każdego nauczyciela w arkuszu organizacji szkoły na dany rok
szkolny i podaje nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§3

Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć i realizujących różny wymiar
zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni
wymiar zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

§4

Przydzielone w arkuszu organizacyjnym godziny zajęć, niezrealizowane przez nauczyciela
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, niewymienionych w § 1, traktuje się do rocznego
rozliczenia jako godziny zajęć zrealizowane.

§5

W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na
który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w arkuszu organizacji
godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym, że za wszystkie przepracowane
miesiące, bez względu na wymiar realizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do
wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć, a także za
przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§6

Traci moc uchwała: Nr XI/79/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2000 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.
Urzędowym Województwa Opolskiego.

po ogłoszeniu w Dzienniku

Uzasadnienie
Organ prowadzący szkołę, zgodnie z art.42 ust 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr97, poz. 674 z póź. zm.) zobowiązany jest do
ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
Dotychczas zasady te regulowała Uchwała Nr XI/79/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia
20 kwietnia 2000 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego.
Nowelizacja cytowanej wyżej ustawy, orzecznictwo sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze
w sprawach regulowanych uchwałami organów stanowiących w tym zakresie, dezaktualizacja
niektórych zapisów

a także wnioski i spostrzeżenia ze stosowania dotychczasowych

unormowań uzasadniają podjęcie nowej uchwały.
Wprowadzane niniejszą uchwałą zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji
dotyczą między innymi: doprecyzowania sposobu wyliczenia średniego wymiaru zajęć,
wyłączenia § 4 określającego zasady ustalania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, bowiem
powyższe zasady zostały przedstawione

w projekcie uchwały w sprawie tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie
zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania
do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

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.

