
UCHWAŁA NR XXXVI/237/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1868 ze zm.1)) oraz art. 42 ust. 3 i art. 7 pkt 3 , ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.2)), art.76 ust. 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017, poz. 2203) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych prowadzonych 
bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli - Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1189, ze zm.), zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm:

L.p. Stanowisko Obowiązkowy 
tygodniowy 

wymiar godzin
1. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzący 

gimnastykę korekcyjną
18

2. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci, doradcy zawodowi,  zatrudnieni  
w szkołach  i placówce opiekuńczo - wychowawczej

20

3. Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej 
zatrudniani dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego 
oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

20

4 Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 
6-letnich

25

5 Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących 
z grupami dzieci 6-letnich

22

6 Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, szkół specjalnych, 
liceów ogólnokształcących, przedmiotów teoretycznych w szkołach 
prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach specjalnych 
i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach 
poprawczych, przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach 
artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego

18

7 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczyciele prowadzący kształcenie 
w formie zaocznej, nauczyciele kolegiów pracowników służb społecznych, 
nauczyciele kształcenia na odległość, bibliotekarze bibliotek pedagogicznych 
oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 
zaocznej i w kształceniu na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych z wyjątkiem nauczycieli 
zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych

22

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 130
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 2203.
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8 Wychowawcy świetlic szkolnych i półinternatów (z wyjątkiem wychowawców 
świetlic szkół specjalnych), świetlic i klubów środowiskowych, w tym: 
profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych, wychowawcy 
młodzieżowych ośrodków socjoterapii

26

9 Nauczyciele - bibliotekarze bibliotek szkolnych 30

10 Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych 20

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi
i młodzieżą oraz na rzecz należy  rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne,  wynikające z realizacji zadań 
diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

§ 2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin 
w kształceniu zaocznym wynosi rocznie 648 godzin.

§ 3. 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych  w kształceniu 
zaocznym zalicza się:

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych,

2) faktycznie zrealizowane godziny:

a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych, egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych, 
z nauki zawodu, z przygotowania zawodowego, dyplomowych i dojrzałości lub maturalnych), licząc 
poprawienie 3 prac za 1 godzinę zajęć,

b) innych zajęć pedagogicznych realizowanych ze słuchaczami przez pełnozatrudnionego nauczyciela 
w formach przez niego obranych i udokumentowanych w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin rocznie; 
dla nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar tych zajęć ulega stosownemu zmniejszeniu,

3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem wstępnych, z nauki zawodu,
z przygotowania zawodowego, dyplomowych i dojrzałości lub maturalnych), licząc przeegzaminowanie trzech 
słuchaczy za 1 godzinę.

2. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych przez godzinę ćwiczeń  
i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut, a przez 
godzinę pozostałych zajęć – 60 minut.

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 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. Odbyte godziny zajęć wymienionych w ust.1 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz 
niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające połowę rocznego wymiaru, są 
godzinami ponadwymiarowymi.

§ 4. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego 
zajęcia edukacyjne o różnym wymiarze godzin, ustala się proporcjonalnie do pensum przypisanego do zajęć 
edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela.

2. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych      
nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub placówce niestacjonarnej w celu uzupełnienia 
obowiązkowego wymiaru zajęć edukacyjnych ustala się według zasad określonych
w ust.1.

§ 5. Z dniem 31.08.2018 traci moc uchwała Nr VIII/58/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 października 
2003 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym 
nauczycieli szkół  zaocznych, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów 
oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 7. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem.01.09.2018.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski
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UZASADNIENIE

Uchwała określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli, w
tym nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze, pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów i innych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym - zgodnie z delegacją ustawy – Karta Nauczyciela
(art. 42 ust.3 i ust. 7 pkt.3). Poprzednie uregulowanie w tej sprawie zawarte zostało w Nr
VIII/58/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 października 2003 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli
szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów
oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Uchwała niniejsza wprowadza następujące zmiany:
- określa dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych
dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania
kształcenia uczniów niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć edukacyjnych;
- określa dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć
edukacyjnych.
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