
UCHWAŁA NR XLII/346/2022 
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania 
do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość 

Na podstawie  art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. a, b i lit. d, w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, poz. 1116), Rada Powiatu 
w Starachowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć 
w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Starachowicki, wynosi 22 godziny. 

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych 
w pełnym wymiarze zajęć we wszystkich typach szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Starachowicki i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, wynosi 20 godzin. 

§ 3. 1. Obowiązkowy tygodniowy  wymiar godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 
zajęć prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość wynosi: 

a) 18 godzin tygodniowo - dla nauczycieli przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego i teoretycznych 
przedmiotów zawodowych; 

b) 20 godzin tygodniowo - dla nauczycieli prowadzących zajęcia praktycznej nauki zawodu. 

2. Roczny obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu 
w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość  jest iloczynem efektywnej liczby tygodni kształcenia 
w danym roku szkolnym i obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela określonego w ust.1. 

§ 4. 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć dydaktycznych nauczycieli 
prowadzących kształcenie w formie zaocznej  zalicza się: 

1) godziny zajęć dydaktycznych (godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych) w wymiarze 
określonym w planie nauczania, 

2) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac semestralnych 
i egzaminacyjnych, licząc poprawienie trzech prac za jedną godzinę zajęć, 

3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, licząc przeegzaminowanie czterech osób jak 
przeprowadzenie jednej godziny zajęć, 

4) nadzorowania egzaminów pisemnych nie dłużej niż 2 godziny zajęć dydaktycznych za jeden egzamin. 

2. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę zajęć 
lekcyjnych, ćwiczeń, konsultacji i zajęć praktycznej nauki zawodu należy rozumieć jednostkę 45 minut. 

3. W okresie semestru nauczyciel zobowiązany 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 niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy. 

4. Rozliczenie godzin dydaktycznych wynikających z planu nauczania, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 dokonuje się w okresach miesięcznych, rozliczenie faktycznie przepracowanych godzin zajęć, 
o których mowa w ust.1 pkt  2-4 dokonuje się po zakończeniu każdego semestru na podstawie dokumentacji 
potwierdzającej ich wykonanie. 

§ 5. 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu 
na odległość, zalicza się:  

1) godziny konsultacji indywidualnych, licząc czterech słuchaczy na jedną godzinę zajęć, 
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2) godziny konsultacji zbiorowych, wykładów, ćwiczeń odbytych w formie telekonferencji lub 
wideokonferencji, 

3) godziny przeznaczone na opracowanie i zamieszczenie na platformie edukacyjnej nowych materiałów 
dydaktycznych (narzędzi elektronicznych niezbędnych dla poszczególnych jednostek lekcyjnych, 
wykładów, ćwiczeń, których nie można nabyć na rynku pomocy dydaktycznych), licząc jedną godzinę na 
opracowanie materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej do jednej godziny zajęć określonych 
w planie nauczania. 

2. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę zajęć 
lekcyjnych, wykładów, ćwiczeń i konsultacji oraz zajęć praktycznych należy rozumieć jednostkę 45 minut. 

3. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć 
dydaktycznych w kształceniu na odległość następuje w każdym semestrze. Za podstawę rozliczenia przyjmuje 
się odbyte godziny zajęć - według zapisów w dzienniku zajęć, potwierdzonych raportami elektronicznymi, 
godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy. 

§ 6. Tracą moc: 

1. Uchwała nr XLII/319/2018 r. Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie 
w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej (Dz. Urz. 
Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 1570).   

2. Uchwała nr XI/71/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę 
nr XLII/319/2018 r. Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 marca 2018 r.  w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie 
w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej  (Dz. 
Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2019 r. poz. 3423). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Starachowicach. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 Przewodnicząca Rady 
  
  
 Bożena Wrona 
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Uzasadnienie 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, poz. 1116) wprowadzającą standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów 
oraz utworzenie nowego stanowiska pedagoga specjalnego, organ prowadzący szkołę lub placówkę na 
podstawie art. 42 ust.7 pkt 3 lit. a,b,d ww. ustawy określa m.in. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć: 

- pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych; 

- nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 
nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy 
bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 
zaocznej i w kształceniu na odległość, 

- nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych. 

Projekt uchwały został zaopiniowany i przekazany w trybie i na zasadach określonych 
w art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych przez NSZZ "Solidarność" Międzyzakładową Organizację 
Związkową Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach oraz  Oddział Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Starachowicach. 

Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących
kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz
zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
i w kształceniu na odległość

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 8

Wyniki imienne:
ZA (13)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Dariusz Dąbrowski, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Ryszard Nowak, Jarosław
Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Krzysztof Serwicki, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona

NIEOBECNI (8)
Przemysław Czaja, Joanna Główka, Marek Maciukajć, Maria Salwa, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz, Mirosław
Wojciechowski, Izabela Wrona

Głosowanie zakończono w dniu: 28 czerwca 2022, o godz. 12:25
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