
UCHWAŁA NR XXX/175/13
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 
zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 595), art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 
r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 
z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

1) nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela; 

2) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiazkowym wymiarze godzin; 

3) pedagogów, psychologów, logopedów, zatrudnionych w szkołach i placówkach; 

4) doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu 
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 
prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na ich rzecz lub ich rodzin przez nauczycieli nie 
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 
674 z późn. zm.), zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się następująco: 

 
Lp. Stanowisko - typ szkoły Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar godzin 
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne 18 
2. Nauczyciele realizujący zajęcia socjoterapeutyczne 24 
3. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi zatrudnieni w szkołach lub w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych lub młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 
26 

4. Doradca zawodowy zatrudniony w szkole, prowadzący zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu 

26 

§ 3. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą 
oraz na ich rzecz lub ich rodzin, a także na rzecz innych nauczycieli, przez nauczycieli wymienionych w § 2, 
należy rozumieć zajęcia grupowe lub indywidualne, wynikające z realizacji zadań dydaktycznych, 
diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych, określonych w odrębnych 
przepisach. 

§ 4. Do celów obliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonych w § 2, przez 
godzinę zajęć należy przyjąć jednostkę 45 – minutową dla nauczycieli wymienionych w § 2 lp. 1, a dla nauczycieli 
wymienionych w § 2 lp. 2-4 jednostkę 60 – minutową. 

§ 5. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się nowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, jako 
sumę przydzielonych nauczycielowi godzin podzieloną przez sumę przydzielonych mu części etatów w ramach 
poszczególnych wymiarów. 

2. Wszystkie godziny realizowane przez nauczyciela powyżej nowo ustalonego tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin, o których mowa w ust. 1, stanowią godziny ponadwymiarowe, obliczane z wymiaru 
wynikającego z uzupełniania godzin. 
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§ 6. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli 
zobowiązanych do pracy w innej szkole lub placówce w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 
ustala się według zasad określonych w § 5. 

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/162/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych 
w jednostkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2013 
r., poz. 2560). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą od 01 września 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Rafał Mazur
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski. 

Art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr.97, poz.674 
z późn. zm.) zobowiązuje organ prowadzący szkołę lub placówkę do określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. W myśl art. 91 d pkt 1 cytowanej ustawy, określenie zasad należy 
do zadań i kompetencji rady jednostki samorządu terytorialnego. 

W uchwale Nr XXVIII/162/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 marca 2013 r., w tej sprawie, treść § 
2 pkt 3 może być rozumiana tak, że określony obwiązkowy tygodniowy wymiar godzin dotyczy jedynie 
pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych lub młodzieżowych ośrodkach socjoterapii a nie dotyczy szkół jako odrębnych placówek. 

Nie taki był cel i sens uchwały. Przepis ten powinien dotyczyć pedagogów, psychologów i logopedów 
zatrudnionych we wszystkich jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat. Omyłka pisarska 
polegająca na niedopisaniu spójnika "lub" pomiędzy wyrazami "w szkołach" i "w młodzieżowych" podczas 
wprowadzania treści projektu uchwały do edytora aktów prawnych, zmieniła sens i cel uchwały. 

Projekt uchwały przygotowany przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego i przekazany do zaopiniowania do 
związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zawierał spójnik "lub" . Związki zawodowe do takiego 
projektu uchwały nie wniosły żadnych uwag. 

W celu doprowadzenia stanu prawnego do zgodności z przygotowanym i zaopiniowanym projektem 
odpowiadającym celom i intencjom uchwały, należy uchylić uchwałę Nr XXVIII/162/13 Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego z dnia 26 marca 2013 r. 
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