
UCHWAŁA NR 304/2016
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz 
obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446) oraz art. 42 ust. 7, art. 42 a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela;

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy Karta Nauczyciela;

4) zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na 
odległość;

5) przypadki, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia.

§ 2. 1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający 
z planu nauczania lub organizacji pracy przedszkola, szkoły lub placówki w danym okresie roku 
szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego 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.

2. Praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć, określonymi w ust. 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 ust. 1.

4. Ustalony dla nauczyciela, na zasadach określonych w ust. 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. 
Powyższego przepisu nie stosuje się do nauczycieli prowadzących zajęcia w formie zaocznej lub 
w kształceniu na odległość.

5. Różny w poszczególnych okresach roku szkolnego plan zajęć, do którego odnoszą się zasady 
ust. 1-4, powinien być dla każdego nauczyciela określony w planie organizacyjnym na dany rok 
szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 3. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, w zależności od wielkości 
i typu szkoły oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela 
do liczby godzin zajęć określonych w tabeli:
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lp. Stanowisko kierownicze
Tygodniowa 
liczba godzin 

obowiązkowego 
wymiaru zajęć

1. dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin liczącego:
2 oddziały 12
3 oddziały 10
4 do 5 oddziałów 8
6 i więcej oddziałów 6

2. wicedyrektor przedszkola liczącego:
6 i więcej oddziałów 10

3. dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu liczącej:
do 4 oddziałów 12

od 5 do 6 oddziałów 10

od 7 do 8 oddziałów 8

od 9 do 16 oddziałów 5

17 i więcej oddziałów 3
4. wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu liczącej:

do 16 oddziałów 9
17 i więcej oddziałów 7

5. kierownik internatu, z wyjątkiem internatu w specjalnym 
ośrodku szkolno-wychowawczym:
do 140 wychowanków 12
od 141 do 200 wychowanków 10
powyżej 200 wychowanków 8

6. kierownik warsztatu szkolnego, kierownik wydziału w szkole 
artystycznej 6

7. dyrektor centrum kształcenia ustawicznego liczącego:
do 10 oddziałów 8
od 11 do 20 oddziałów 6
21 i więcej oddziałów 2

8. wicedyrektor centrum kształcenia ustawicznego liczącego:
do 10 oddziałów 10
od 11 do 20 oddziałów 8
21 i więcej oddziałów 4

9. dyrektor centrum kształcenia praktycznego 3
10. wicedyrektor centrum kształcenia praktycznego 7

11.
kierownik warsztatu szkolnego/laboratorium, szkolenia 
praktycznego we wszystkich typach szkół, kierownik 
warsztatów przy centrum kształcenia ustawicznego, centrum 
kształcenia praktycznego

4

12.
zastępca kierownika warsztatu szkolnego/laboratorium, 
szkolenia praktycznego we wszystkich typach szkół, 
kierownik warsztatów przy centrum kształcenia 
ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego

6

13. dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 10
14. wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 14

15. dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, 
młodzieżowego ośrodka socjoterapii 4

16. wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, 8
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młodzieżowego ośrodka socjoterapii liczącego od 71 
wychowanków

17. kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno-
wychowawczym, liczącym:
do 70 wychowanków 10
71 i więcej wychowanków 8

18. dyrektor bursy szkolnej liczącej:

do 140 wychowanków 10

od 141 do 200 wychowanków 8

powyżej 200 wychowanków 6
19. wicedyrektor bursy powyżej 200 wychowanków 10
20. dyrektor młodzieżowego domu kultury 6
21. kierownik działu w młodzieżowym domu kultury 12
22. dyrektor ogrodu jordanowskiego 20
23. dyrektor szkolnego schroniska młodzieżowego 30

2. Przepisy ust. 1 mają odpowiednio zastosowanie do nauczyciela, który obowiązki kierownicze 
pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

3. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określone w ust. 1 lub 2, 
stosuje się odpowiednio:

1) od pierwszego dnia objęcia stanowiska- w stosunku do dyrektora, wicedyrektora przedszkola, 
szkoły lub placówki oraz nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, 
szkole lub placówce;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono 
pełnienie obowiązków kierowniczych w zastępstwie i przestaje stosować z końcem miesiąca, 
w którym nauczyciel przestał pełnić te obowiązki.

§ 4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia zgodnie z poniższą tabelą:

lp.
Stanowiska

Tygodniowy 
obowiązkowy 
wymiar godzin

1. psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi 
zatrudnieni we wszystkich typach przedszkoli, szkół i placówek

20

2. nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze 
z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu 
głębokim oraz nauczyciele specjaliści, inni niż pedagog 
i psycholog, zatrudnieni w ośrodkach rewalidacyjno- 
wychowawczych

18

3. nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym 
zatrudnieni dodatkowo w przedszkolach integracyjnych oraz 
w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, 
z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich

25

4. nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym 
zatrudnieni dodatkowo w przedszkolach integracyjnych oraz 
w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, 
pracujący z grupami dzieci 6-letnich

22

5. nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym 
zatrudnieni dodatkowo w szkołach podstawowych i gimnazjach 

18
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integracyjnych oraz w szkołach podstawowych
i gimnazjach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi

6. nauczyciele placówek wychowania pozaszkolnego, z wyjątkiem 
ogrodów jordanowskich

18

7. nauczyciele specjaliści, inni niż pedagog i psycholog, zatrudnieni 
w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku 
szkolno-wychowawczym

20

8. nauczyciele specjaliści, inni niż psycholog, pedagog, logopeda 
i doradca zawodowy, zatrudnieni w szkołach i przedszkolach 
specjalnych

18

§ 5. 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych przez sumę części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych 
wymiarów godzin, zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

1) W – oznacza ustalony dla nauczyciela tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć,

2) x1, x2, ...., xn - oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi w planie organizacyjnym 
szkoły na poszczególnych stanowiskach,

3) y1, y2, ...., yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla danych stanowisk.

2. Określony w ust. 1 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć zaokrągla się do pełnej 
godziny w ten sposób, że część zajęć mniejszą niż 0,5 godziny pomija się, a część równą i większą 
niż 0,5 godziny podwyższa się do pełnej godziny.

3. Godziny zajęć przydzielone powyżej wymiaru ustalonego na zasadach określonych 
w niniejszym paragrafie są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 6. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym wymiarze godzin prowadzących zajęcia w formie zaocznej oraz w kształceniu na odległość 
wynosi 18 godzin, a roczny - 648 godzin.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli prowadzących 
kształcenie w formie zaocznej oraz kształcących na odległość zalicza się:

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

2) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych 
i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych), przy czym poprawienie 3 prac jest 
traktowane jak przeprowadzenie 1 godziny zajęć;

3) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych;

4) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, z wyjątkiem wstępnych, z nauki zawodu, 
z przygotowania zawodowego i dyplomowych, w wymiarze ustalonym przez dyrektora, przy czym 
przeegzaminowanie 3 osób jest traktowane jak przeprowadzenie 1 godziny zajęć.

§ 7. 1. Nauczyciele, którym powierzono zadania doradcy metodycznego w ramach stosunku 
pracy w publicznej szkole lub placówce, otrzymują obniżenie obowiązkowego tygodniowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych.
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2. Wymiar obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych ustala 
organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest 
zatrudniony.

§ 8. Traci moc uchwała nr 204/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie:

1. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

2. zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 
oraz przyznania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

3. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 
ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 
w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość, zmieniona uchwałą Nr 444/2004 
z dnia 23 czerwca 2004 r., uchwałą Nr 524/2004 z dnia 8 listopada 2004 r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu

Dariusz Wójcik
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