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UCHWAŁA Nr 142/ XXII/2008
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 4 wrze śnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowi ązkowego
wymiaru godzin zaj ęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest ró żny
w poszczególnych okresach roku szkolnego, wymiaru godzin zaj ęć
nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.
Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pó źn. zm i .), po uzyskaniu opinii
Kujawsko — Pomorskiego Kuratora O światy
uchwala się, co następuje:

§1
Nauczyciele zatrudnieni w pe łnym wymiarze zaj ęć, dla których ustalony plan
zaj ęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i w danym okresie
roku szkolnego nie wyczerpuje obowi ązuj ącego tego nauczyciela wymiaru
godzin zaj ęć dydaktycznych, wychowawczych i opieku ńczych lub przekracza
ten wymiar, zobowi ązani są do realizowania w innych okresach trwania roku
szkolnego takiego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zaj ęć,
aby średni wymiar zaj ęć w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał
obowiązkowemu wymiarowi godzin zaj ęć tego nauczyciela.
§2
Zasady, o których mowa w § 1 dotycz ą nauczycieli szkó ł i placówek, dla których
ustalony plan zaj ęć wynikaj ący z planów nauczania lub organizacji pracy
placówki jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany
jest:
1) odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkó ł prowadzących
kształcenie zawodowe,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz. U. z 2006 r.
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz.1821.

2) wcze śniejszym zakończeniem zaj ęć w ostatnich klasach szkó ł, w których
przeprowadzany jest egzamin maturalny.

§3
Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny
przydzielono liczb ę godzin zaj ęć przekraczaj ącą obowiązkowy wymiar
zaj ęć — godzinami ponadwymiarowymi s ą godziny zaj ęć realizowane ponad
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zaj ęć okre ślony według zasad
ustalonych w § 1.
§4
Plan zaj ęć ustalony według zasad, o których mowa w § 1, jest okre ślany
dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany
nauczycielowi do wiadomo ści przed jego rozpocz ęciem.

§5
Dla nauczycieli zatrudnionych w niepe łnym wymiarze zaj ęć, realizuj ących różny
wymiar zaj ęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o prac ę
należy określić średni wymiar godzin zaj ęć dla całego okresu zatrudnienia.
§6
Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zaj ęć, niezrealizowane przez
nauczyciela z powodu choroby lub przyczyn le żących po stronie pracodawcy,
nie wymienionych w § 2, traktuje si ę dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny
zaj ęć zrealizowane, z zastrze żeniem § 4.

§7
W przypadku rozwi ązania z nauczycielem stosunku pracy przed up ływem roku
szkolnego, na który zosta ł ustalony różny plan zaj ęć, rozliczenie z przydzielonych
w planie organizacyjnym godzin zaj ęć następuje z datą ustania stosunku pracy
z tym, ż e za wszystkie przepracowane miesi ące, bez wzgl ędu na wymiar
zrealizowanych zaj ęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia
zasadniczego za obowi ązkowy tygodniowy wymiar zaj ęć określonych
w art. 42 ust. 3 lub ustalony w oparciu o art. 42 ust. 4a ustawy-Karta Nauczyciela,
a takż e przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zaj ęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpo średnio z dziećmi
i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela
zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski w pe łnym
wymiarze zaj ęć, ustala si ę według następujących norm:

Lp.

Stanowisko

1. Nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjn ą
Nauczyciele prowadzący zaj ęcia rewalidacyjne z
2.
dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim
Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi oraz inni
3
nauczyciele prowadz ący zaj ęcia specjalistyczne

Tygodniowy
obowiązkowy wymiar
godzin
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§9
Obowiązkowy wymiar godzin zaj ęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym
wymiarze, prowadzącego zaj ęcia z przedmiotów o ustalonym ró żnym wymiarze
godzin okre śla się według przedmiotu, którego wymiar jest korzystniejszy,
jeżeli nauczyciel prowadzi te zaj ęcia co najmniej w po łowie obowiązuj ącego
wymiaru

§10
Wykonanie Uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§11
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 wrze śnia 2008 r. i podlega upublicznieniu
na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.
Przewo nicz
Rady Powi B: g skiego
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Uzasadnienie:
Przepisy art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
nakładają na organ prowadz ący szkoły i placówki — po uzyskaniu opinii organu
sprawuj ącego nadzór pedagogiczny — obowi ązek okre ślenia zasad rozliczania
tygodniowego obowi ązkowego wymiaru godzin zaj ęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zaj ęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zaj ęć dla innych nauczycieli,
dla których ten wymiar nie zosta ł określony w Karcie Nauczyciela.
Obowiązek ten Powiat Bydgoski wype łnia niniejszą uchwałą.
Pismem Nr WI. TD/0712/25/08, z dnia 11 sierpnia 2008 r., Kujawsko —
Pomorski Kurator Oświaty, jako organ sprawuj ący nadzór pedagogiczny wyrazi ł
pozytywną opinię do przedłożonego projektu Uchwały.

