
UCHWAŁA NR LIII/1028/18
RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 i 3  w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta 
Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:
1) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej 

oraz nauczycieli kształcących na odległość,
2) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 

plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli  prowadzących kształcenie w formie 
zaocznej oraz nauczycieli kształcących na odległość wynosi 18 godzin.

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

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów,
2) godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów 

wstępnych), licząc poprawianie 4 prac za 1 godzinę zajęć,
3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, z wyjątkiem wstępnych, licząc przeegzaminowanie 

4 słuchaczy za 1 godzinę zajęć.

§ 3. 1 Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów 
nauczania, w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do 
realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzi zajęć 
(zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego 
odpowiadał 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 arkuszu organizacji 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.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Tracą moc Uchwały:
1) Nr XXXII/562/00 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz zasady zaliczania 
do wymiaru godzin  poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, zmienionej uchwałą
Nr IX/134/03 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 kwietnia 2003 r. oraz uchwałą Nr LXIV/735/10 Rady Miasta 
Olsztyna z dnia 28 lipca 2010 roku,

2) Nr XLV/746/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego z 2013 r. poz. 3279).
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 
PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

Halina Ciunel
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