
 

 

Uchwała Nr XXIII/193/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 27 marca 2012 roku 

 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  

szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 

 zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta 

Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których 

mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz 

 zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 ze zmianami), art. 

19 ust. 2 ustawy z dnia  23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. tj. z 2001 r., Nr 79, 

poz. 854 ze zmianami) po uzyskaniu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a także związków 

zawodowych: NSZZ „Solidarność” i Związku Nauczycielstwa Polskiego, uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Określa się: 

1) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, 

logopedów, reedukatorów,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały; 

2) zasady udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy 

Karta Nauczyciela oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, zgodnie z 

załącznikiem Nr 2 do uchwały; 

3) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zgodnie z załącznikiem 

Nr 3 do  uchwały. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 3. Traci moc Uchwała Nr  XVII/140/2004  Rady  Miejskiej  w Karczewie z dnia 28 maja 

2004 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela; określenia zasad udzielania i 

rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania 

zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela; 

określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od  dnia  ogłoszenia w  Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 



 

                                                                                                      

Załącznik Nr 1 

                                                                                                     do Uchwały Nr XXIII/193/2012 

                                                                                                      Rady Miejskiej w Karczewie 

                                                                                                      z dnia 27 marca 2012 roku 

 

 

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta 

Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, określa poniższa tabela: 

 

 

Lp. 

 

Stanowiska 

Tygodniowy  

obowiązkowy 

wymiar godzin 

1. Pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni we wszystkich typach  

i rodzajach przedszkoli i szkół  

24 

2. Logopedzi i reedukatorzy zatrudnieni we wszystkich typach  

i rodzajach przedszkoli i szkół  

22 

  

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych 

w ustępie 1 w tabeli poz. 1 przez godzinę rozumie się 60 minut w ustępie 2 tabeli poz.2 przez 

godzinę rozumie się 45 min. 

3. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, a realizującym zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze o różnym tygodniowym wymiarze wynikającym z art. 42 ust. 3 ustawy 

Karta Nauczyciela, ustala się obowiązkowy wymiar godzin zgodnie z Uchwałą Nr XVI/118/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wyliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

  Załącznik Nr 2 

                                                                                                       do Uchwały Nr XXIII/193/2012 

                                                                                                        Rady Miejskiej w Karczewie 

                                                                                                        z dnia 27 marca 2012 roku 

 

 

 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jak w 

poniższej tabeli: 

 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy 

obowiązkowy 

wymiar godzin 

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, 

liczącego: 

4-5 oddziałów 

   6 i więcej oddziałów 

 

 

10 

8 

2. Dyrektor szkoły (Zespołu Szkół) każdego typu liczącego: 

  5-6 oddziałów 

  7-9 oddziałów 

10-16 oddziałów 

     17 i więcej oddziałów 

 

11 

8 

7 

5 

3. Wicedyrektor szkoły (Zespołu Szkół) każdego typu liczącej: 

16 oddziałów 

17 i więcej oddziałów 

 

10 

  8 

4. Kierownik świetlicy szkolnej liczącej:  

od 30 – 80 wychowanków     

od 81 – 120 wychowanków  

powyżej 120 wychowanków. 

 

15 

14 

14 

5. Kierownik praktyk 12 

 

 

2.Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ma zastosowanie  od pierwszego 

dnia objęcia stanowiska  - w stosunku do dyrektora, wicedyrektora szkoły, przedszkola oraz 

nauczyciela pełniącego inne stanowiska kierownicze  w szkole, przedszkolu. 

3.Wymiar zajęć ustalony w ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on 

tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono im  

zastępstwo. 

4.Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze, mogą być zobowiązani do odpłatnej 

pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością w wymiarze nie 

przekraczającym 5 godzin tygodniowo, chyba, że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba 

realizacji większej liczby godzin. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 



 

 

Załącznik Nr 3 

                                                                                                     do Uchwały Nr XXIII/193/2012 

                                                                                                      Rady Miejskiej w Karczewie 

                                                                                                      z dnia 27 marca 2012 roku 

 

 

 

Zasady rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 

różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 

 

 

1) Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający  z planu 

nauczania lub organizacji pracy szkoły (placówki) w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje 

obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, powinien w innych okresach danego roku szkolnego 

realizować taką liczbę godzin zajęć (zwiększoną lub zmniejszoną), aby średni tygodniowy wymiar 

zajęć w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi 

godzin zajęć określonemu   w art. 42 ust. 3 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 7 

pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela. 

2) Praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć określonymi w pkt. 1) nie jest pracą  w godzinach ponadwymiarowych.  

3) Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę 

godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć – godzinami 

ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć określony według zasad ustalonych w pkt. 1). 

4) Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w pkt. 1) tygodniowy wymiar godzin zajęć 

różny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego 

wymiaru godzin zajęć przekraczać 1,5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 

5) Różny w poszczególnych okresach roku szkolnego plan zajęć, do którego odnoszą się zasady 

pkt. 1) – 4) powinien być dla każdego nauczyciela określony w planie organizacyjnym na dany rok 

szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.  

6) Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć 

w poszczególnych okresach roku szkolnego w umowie o pracę należy określić średni wymiar 

godzin zajęć z całego okresu zatrudnienia. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

UZASADNIENIE 

 

 

Przedłożona uchwała reguluje wymiary godzin dla nauczycieli specjalistów zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Karczew. 

Określony w uchylanej uchwale Nr XVII/140/2004 r. Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 

2004 r. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 

ustawy Karta Nauczyciela  nie był zmieniony od 2004 r.  

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą usprawnią pracę specjalistów jak również umożliwią 

większej ilości rodziców uczniów, skorzystanie z porad pedagogów, psychologów, logopedów i 

reedukatorów. 

Jednocześnie ustala się nowy wymiar czasu zajęć dla stanowisk kierowniczych, podnosząc o 

jedną godzinę, jedynie przy stanowisku dyrektora szkoły /Zespołu Szkół/ liczącego 7-9 oddziałów 

wymiar czasu obniżono o 1 godz. w stosunku do dotychczasowego, celem wyrównania różnicy, 

pomiędzy poszczególnymi przedziałami /tabela/. 

Wprowadzone zmiany usprawnią działalność jednostek oświatowych Gminy Karczew. 

 


