
Uchwała Nr LVIII/768/2018 

Rady Miasta Kalisza 

z dnia 27 września 2018 r. 

 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 

jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom 

i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze 

w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Kalisz. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. Nr 994 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d 

pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) 

uchwala się, co następuje: 

 

 

 § 1 

 

W uchwale Nr XXXVII/498/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. 

w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom 

pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz, wprowadza się następujące zmiany:  

1)  w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość 

oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 

i w kształceniu na odległość, a także tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.”; 

2)  w załączniku Nr 2 – Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego

 obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz

 nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także

 nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela,

 któremu powierzono stanowisko kierownicze, skreśla się w  ust. 1 poz. 18 i poz. 19

 tabeli. 

3)  załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 



§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

    Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

    Andrzej Plichta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do uchwały Nr LVIII/768/2018 Rady Miasta Kalisza 

z dnia 27 września 2018 r.  

 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 

jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom 

i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze 

w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Kalisz. 

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) w art. 

42 ust. 7 pkt 3 zobowiązuje organ prowadzący szkoły lub placówki do określenia 

w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,  nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz 

zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 

i w kształceniu na odległość, a także tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych. 

Obowiązująca w tym zakresie uchwała Nr XXXVII/498/2013 Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia 27 czerwca 2013 r. wymaga uaktualnienia z uwagi na zmianę treści ustawy Karta 

Nauczyciela oraz innych przepisów prawa.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

      Prezydent 

  Miasta Kalisza 

          /…/ 

Grzegorz Sapiński 

 

 



 Załącznik  

 do uchwały LVIII/768/2018 

 Rady Miasta Kalisza                                       

 z dnia 27 września 2018 r. 

 

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie 

w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na 

odległość, a także tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych. 

 

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo 

na ich rzecz, nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 

zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm: 

 

Lp. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar godzin zajęć 

1. 
Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno – 

wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną 

w stopniu głębokim 
18 

2. 
Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci 

pedagogiczni, doradcy zawodowi 
22 

3. 

Nauczyciele w Młodzieżowym Domu Kultury realizujący 

godziny przeznaczone na organizację imprez, 

nieprowadzący bezpośrednich zajęć  
z młodzieżą 

30 

4. 
Nauczyciele prowadzący kształcenie w formie zaocznej, 

nauczyciele kształcenia na odległość 
18 

 

2.  Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli 

wymienionych w ust. 1 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne wynikające 

z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych. 

3.  Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych 

i nauczycieli kształcenia na odległość zalicza się: 

 1) godziny zajęć lekcyjnych, konsultacji, konferencji instruktażowych, ćwiczeń 

 i zajęć praktycznych w przypadku szkół zaocznych; 

 2)  2 godziny za przeprowadzony egzamin pisemny z danego przedmiotu. 

4.  Faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac 

kontrolnych i egzaminacyjnych oraz faktyczne godziny przeprowadzania 

egzaminów ustnych zalicza się przyjmując poprawianie 3 prac za 1 godzinę zajęć 

lub egzaminowanie 3 osób na 1 godzinę zajęć.  

5.  Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przez

 godzinę zajęć lekcyjnych, konsultacji, konferencji i ćwiczeń należy rozumieć

 jednostkę trwającą 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę trwającą

 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć - 60 minut. 



6.  Za podstawę  rozliczenia wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkoły zaocznej

 i nauczycieli kształcenia na odległość przyjmuje się, według zapisów w dzienniku

 lekcyjnym, odbyte  godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy

 i godziny usprawiedliwionego nieodbycia zajęć. 

 

 

 

    Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

          /…/ 

                                                                                                         Andrzej Plichta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


