UCHWALA Nr XXIX/200/2002
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRY BUN ALS KIM
z dnia 25 kwietnia 2002 roku

w sprawie okreslenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zaj^c nauczycieli szkol
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, w tym rowniez nauczycieli
szkol zaocznych, nauczycieli przedmiotow o roznym wymiarze godzin, pedagogow,
psychologow oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczegolnych zaje^c w ksztalceniu
zaocznym.
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.
U. Nr 56, poz. 357 z 1997 r, z pozn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z pozn. zm.) Rada Powiatu w
Piotrkowie Trybunalskim uchwala co naste_puje:

§1
Uchwala siQ tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin nauczycieli szkol nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, w tym rowniez nauczycieli szkol zaocznych,
nauczycieli przedmiotow o roznym wymiarze godzin, pedagogow, psychologow oraz zasad
zaliczania do wymiaru godzin poszczegolnych zaje^c w ksztalceniu zaocznym - stanowia^cy
zal^cznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§2
Uchwala obowiqzuje w szkolach i placowkach prowadzonych przez powiat piotrkowski.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie_ Zarz^dowi Powiatu Piotrkowski ego.

§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podje^cia.

Przewodnicz^cy Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

Leon Fort

Zai^cznik nr 1
do uchwaly nr XXIX/200/2002
Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb.
z dnia 25 kwietnia 2002 r.

Okreslcnie tygodniowego obowi^zkowego wymiaru godzin zajec nauczycieli szkol nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, w tym rowniez nauczycieli
szkol zaocznych, nauczycieli przedmiotow o roznym wymiarze godzin, pedagogow,
psychologow oraz zasad zaliczania

do wymiaru

godzin poszczegolnych zaj^c

w ksztaiceniu zaocznym.
1. Tygodniowy obowiajzkowy wymiar godzin zaje_c dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuriczych prowadzonych bezposrednio z dziecmi, mlodzieza^ i sluchaczami
placowek ksztatcenia ustawicznego oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta

Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 357 z 1997 r. z pozn. zm.) zatmdnionych wg
nastejjujqcych norm:
Obowia^zkowy
tygodniowy

Stanowisko

Lp.

wymiar godzin
Pedagodzy i psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi oraz inni
specjalisci

prowadza^cy

zaj^cia

specjalistyczne

zatrudnieni

w

20

szkolach i placowkach
Nauczyciele

instruktorzy prowadza^cy zaj^cia

dydaktyczne w

swietlicach szkolnych oraz placowkach opiekuriczo-wychowawczych
Nauczyciele

centrow ksztafcenia praktycznego

IS

i ustawicznego

prowadz^cy zaJQcia w systemic pracowniano - laboratoryjnym,

18

2. przez zaj^cia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuncze wymienione w pkt. 1 pod
liczba, 1 nalezy rozumiec zaj^cia grupowe i indywidualne, wynikaja^ce z realizacji
zadari

diagnostycznych,

terapeutycznych,

doradczych,

profilaktycznych

i korekcyjnych.
3. Obowiajzkowy wymiar godzin zaje_c dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych
w pelnym wymiarze godzin w ksztaiceniu zaocznym wynosi rocznie - 648 godzin.

4. Do obowiajzkowego wymiaru godzin dydaktycznych nauczycieli wymienionych
w pkt. 3 zalicza si?:
a) godziny

wykladow,

konsultacji,

cwiczeri,

zaje_c

praktycznych

i konwersatoriow,
b) faktycznie zrealizowane godziny: poprawiania i oceniania pisemnych prac
kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyja^tkiem egzaminow wst^pnych, z nauki
zawodu. z przygotowania zawodowego, dyplomowych i dojrzalosci) liczajc
poprawnie - 3 prace za 1 godziny zaje_c,
c) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminow dojrzalosci,
d) godziny przeprowadzania

egzaminow ustnych (z wyja_tkiem wst^pnych,

z nauki zawodu, z przygotowania zawodowego i dyplomowych) w wymiarze
ustalonym przez dyrektora szkoiy.
5. Kazda^ godziny zaj^c wymienionych w pkt. 4 lit. a i 4 lit. d realizowanych w niedziele
i swi^ta, liczy si? za 2 godziny zaj^c.
6. Dla celow obliczania obowia^zkowego wymiaru godzin zaj?c dydaktycznych przez
godzin? cwiczeri i konsultacji nalezy rozumiec jednostke. 45 minut, przez godziny
zaJQc praktycznych jednostkq 55 minut, a przez godzine. pozostalych zajqc - 60 minut.
7. Rozliczenie godzin zaj^c dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pelnym
wymiarze godzin zaj^c dydaktycznych w ksztalceniu zaocznym nast^puje w kazdym
semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiazany jest zrealizowac polow$
rocznego wymiaru godzin zaJQC. Za podstawe. rozliczania przyimuje si? odbyte
godziny zaj^c wg zapisow w dzienniku lekcyjnym, godziny usprawiedliwionej
nieobecnosci w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leza^cych po stronie
pracodawcy.
8. Odbyte godziny wymienione w pkt. 4 oraz godziny zaje_c wynikaja_ce z planu
nauczania lecz nie zrealizowane z przyczyn lez^cych po stronie pracodawcy,
przekraczaj^ce polow? rocznego wymiaru, sa_ godzinami ponadwymiarowymi.
9. Obowiajzkowy wymiar godzin zaj?c nauczyciela zatrudnionego w pelnym wymiarze,
prowadza_cego zaj^cia z przedmiotow o roznym wymiarze godzin, ustala siq wg
przedmiotu, dla ktorego wymiar jest korzystniejszy, jezeli nauczyciel naucza tego
przedmiotu co najmniej w polowie obowia_zujqcego wymiam.
10. Obowiqzkowy pelny wymiar godzin zaje_c dydaktycznych., wychowawczych lub
opiekuriczych nauczycieli z.obowi((zanych do pracy w innej szkole zauczncj w celu

uzupehiienia obowia^zkowego wymiaru godzin zajee dydaktycznych ustala si? wg
zasad okreslonych w pkt. 4.
11. Do obowia/kowego wymiaru godzin zajejc nauczyciela wlicza si$ rowniez godziny
nadzorowania i przeprowad zani a egzaminow dojrzalosci. Stosuje si$ to rowniez
w odniesieniu do dyrektorow szkol zaocznych oraz innych nauczycieli, ktorym
powierzono stanowiska kierownicze jezeli czynnosci zwiajzane z nadzorowaniem
pisemnych

egzaminow dojrzalosci

i przepro wadzani em

egzaminow ustnych

przekraczaja. obowia^uja^cy ich wymiar zaj^c.
12. Organizacj? pracy szkot (placowek) opracowana. na podstawie uchwalonych zasad
okresla corocznie arkusz organizacyjny szkoly, placowki.

