
UCHWAŁA NR XII/273/19
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad 
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, a także zasad udzielania 

zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz po 
uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, według następujących norm:

Lp. Stanowisko
Obowiązkowy 

tygodniowy 
wymiar godzin

1 Nauczyciele oddziałów integracyjnych w przedszkolach 20

2 Nauczyciele placówek prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i 
młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 18

3
Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi 
oraz inni specjaliści, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych

22

4 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych 18

5 Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujący z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie 22

6 Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujący z grupami 
obejmującymi dzieci młodsze niż 6 lat, oraz z grupami mieszanymi 25

§ 2. 1. Obowiązkowy roczny wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego                              
w pełnym wymiarze czasu w kształceniu zaocznym jest iloczynem jego tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć oraz liczby tygodni zajęć w roku szkolnym.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych
w kształceniu zaocznym należy zaliczyć:

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznej nauki zawodu,

2) faktycznie zrealizowane godziny:

a) nadzorowania egzaminów pisemnych,

b) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów 
wstępnych, z przygotowania zawodowego, z nauki zawodu, dyplomowych), licząc poprawienie 3 prac za 
1 godzinę zajęć,
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c) przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych, z przygotowania 
zawodowego, z nauki zawodu, dyplomowych) licząc 1 godzinę za 4 egzaminowanych słuchaczy.

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 liczbę godzin będącą iloczynem jego tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć oraz liczby tygodni trwania tego semestru ustalonej z wyłączeniem ferii zimowych, ferii letnich 
oraz przerw w nauce określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się 
odbyte godziny zajęć, według zapisów w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku zajęć, godziny usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

4. Odbyte godziny zajęć wymienione w §2 ust. 2 pkt 1, przekraczające połowę rocznego wymiaru,                     
są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 3. Dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których ustalony plan zajęć wynikający z planów 
nauczania lub organizacji pracy jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, stosuje się następujące 
zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć:

1) nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, w pewnych okresach roku 
szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zobowiązani są do realizowania w innych okresach roku 
szkolnego zwiększonej, tygodniowej liczby godzin zajęć tak, aby średni ich wymiar w okresie całego roku 
szkolnego odpowiadał co najmniej obowiązkowemu wymiarowi zajęć dydaktycznych, wychowawczych                                               
i opiekuńczych;

2) informację o średniej tygodniowej liczbie godzin ustalonej według zasad określonych w pkt 1 dla 
poszczególnych nauczycieli, dyrektor szkoły lub placówki zawiera w arkuszu organizacyjnym na dany rok 
szkolny i podaje do wiadomości każdemu nauczycielowi;

3) dla nauczycieli, którym przydzielona średnia tygodniowa liczba godzin zajęć obliczona według zasad 
określonych w pkt 1 przekracza obowiązkowy tygodniowy wymiar, różnica pomiędzy średnią liczbą godzin 
przydzieloną nauczycielowi a obowiązkowym pensum stanowi godziny ponadwymiarowe;

4) nauczyciel w okresie całego roku szkolnego ma prawo do wynagrodzenia w stałej wysokości odpowiedniej 
do uśrednionego wymiaru zajęć;

5) nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny wymiar w poszczególnych 
okresach roku szkolnego, należy określić w umowie o pracę średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu 
zatrudnienia;

6) przydzielone w arkuszu organizacyjnym godziny zajęć, nie zrealizowane przez nauczyciela z powodu 
choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktuje się do rocznego rozliczenia godzin jak 
godziny zrealizowane;

7) w przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został 
ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym następuje z datą 
ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące przysługuje nauczycielowi prawo 
do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, a także za przepracowane           
w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 
3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą iloczyn tygodniowej 
liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i wskaźnika 
obniżki określonego w poniższej tabeli, z zaokrągleniem uzyskanego wyniku do liczby całkowitej,                                     
z zastrzeżeniem, że ułamek 0,5 zaokrągla się w górę:

Lp. Stanowisko kierownicze

Wskaźnik 
obniżki 

tygodniowego 
obowiązkowego 
wymiaru godzin 

zajęć

Id: CDAF4C8C-C683-471C-9687-C6D57EE8A763. Podpisany Strona 2



Dyrektor przedszkola liczącego:

od 2 do 3 oddziałów, 0,60

od 4-5 oddziałów, 0,68
1

6 i więcej oddziałów. 0,76

2 Wicedyrektor przedszkola liczącego 6 i więcej oddziałów. 0,60

Dyrektor szkoły niewchodzącej w skład zespołu. 0,75

3

Wicedyrektor szkoły niewchodzącej w skład zespołu. 0,45

Dyrektor zespołu w skład, którego wchodzi 3 lub więcej jednostek 
organizacyjnych. 0,90

Dyrektor zespołu w skład, którego wchodzą co najmniej 2 jednostki organizacyjne 
oraz basen lub hala sportowa. 0,90

Dyrektor zespołu w skład, którego wchodzą 2 jednostki organizacyjne. 0,85

Wicedyrektor zespołu w skład, którego wchodzą 3 lub więcej jednostek 
organizacyjnych. 0,80

Wicedyrektor zespołu w skład, którego wchodzą co najmniej 2 jednostki 
organizacyjne oraz basen lub hala sportowa. 0,80

4

Wicedyrektor zespołu w skład, którego wchodzą 2 jednostki organizacyjne. 0,70

Dyrektor centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. 0,90
5

Wicedyrektor centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. 0,80

Kierownik warsztatu szkolnego, kierownik szkolenia praktycznego - we 
wszystkich typach szkół, kierownik warsztatów przy centrum kształcenia 
zawodowego  i ustawicznego. 0,70

6

Zastępca kierownika warsztatu szkolnego, zastępca kierownika szkolenia 
praktycznego – we wszystkich typach szkół, zastępca kierownika warsztatów przy 
centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego.

0,60

Dyrektor zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych. 0,907 Wicedyrektor zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych. 0,80
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Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. 0,60
Wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. 0,50
Dyrektor bursy szkolnej, liczącej:

do 140 wychowanków, 0,60

od 141 do 200 wychowanków, 0,65

powyżej 200 wychowanków. 0,73

8

Wicedyrektor bursy szkolnej liczącej powyżej 200 wychowanków. 0,60

Kierownik internatu, liczącego:

do 140 wychowanków, 0,53

od 141 do 200 wychowanków, 0,60

powyżej 200 wychowanków. 0,65

9

Zastępca kierownika internatu, liczącego powyżej 200 wychowanków. 0,53

10 Kierownik świetlicy szkolnej. 0,55

Dyrektor Pałacu Młodzieży. 0,70
Wicedyrektor Pałacu Młodzieży. 0,55
Kierownik działu w Pałacu Młodzieży. 0,3511

Kierownik pracowni w Pałacu Młodzieży. 0,35

§ 5. Wymiar zajęć ustalony w  § 4, w zakresie dotyczącym stanowisk, które organ prowadzący powierzył 
zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.) 
odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym 
powierzono te stanowiska, w placówkach w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora zgodnie z art. 68 
ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z tym  że obowiązuje on tych nauczycieli od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje                      
z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić tę funkcję.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/143/19 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, a także zasad udzielania zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 4367).

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2019 r.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Maciej Biskupski
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