
- PROJEKT – 
 

UCHWAŁA NR ......................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia ...................................................... 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania 
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512), art. 42 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. 
zm.1), 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
W uchwale nr LXI/963/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 września 
2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli (Dz.Urz.Woj.Podka z 2018 r. poz. 4175) wprowadza się następujące 
zmiany: 
 

1) w § 1 ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 
w brzmieniu: 
„4) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu w szkole i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.”, 

 
2) w § 3 w ust. 1 w tabeli po lp. 9 dodaje się lp. 10 w brzmieniu: 

 
10. Wicedyrektor biblioteki pedagogicznej 10 
 
 

                                            
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. 
poz. 2245 z 2019 r. poz. 730  
 
 



 
3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu 
wynosi 20 godzin tygodniowo.”, 

 
4) w § 5: 

a) ust. 1 – ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli 
prowadzących kształcenie w formie zaocznej wynosi: 

1) średnio 18 godzin tygodniowo, co stanowi 342 godziny w semestrze 
nauki – dla nauczycieli przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego 
i teoretycznych przedmiotów zawodowych, 

2) średnio 20 godzin tygodniowo, co stanowi 380 godzin w semestrze 
nauki – dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 

„2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli 
prowadzących kształcenie w formie zaocznej zalicza się godziny 
wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i warsztatów. 
3. Wprowadza się obowiązek rozliczania zrealizowanych godzin na 
przeprowadzenie egzaminów semestralnych pisemnych i ustnych przez 
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, według 
kryteriów: 

1) na przeprowadzenie egzaminu pisemnego przyjmuje się 2 godziny 
na 1 egzamin, 

2) na poprawianie i ocenianie prac kontrolnych i egzaminacyjnych 
przyjmuje się 1 godzinę  na 4 prace 

3) godziny przeprowadzania egzaminu ustnego lub zadania 
praktycznego przyjmuje się 1 godzinę na przeegzaminowanie 4 
słuchaczy.” 
 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze, prowadzących kształcenie w formie 
zaocznej, ustala się proporcjonalnie do realizowanych zajęć.” 
 

5) w § 6 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„1) średnio 18 godzin tygodniowo dla przedmiotów z zakresu kształcenia 
ogólnego i teoretycznych przedmiotów zawodowych, 
2) średnio 20 godzin tygodniowo dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.”. 

 
§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego, z mocą od dnia 1 września 2019 r. 
 
 
  



UZASADNIENIE 
 

 
Zmiany w uchwale nr LXI/963/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

24 września 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 
poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli (Dz.Urz.Woj.Podka z 2018 r. poz. 4175) stanowią 
konsekwencję: 
1) zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – 

Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowana Karta 
Nauczyciela wprowadziła obowiązek ustalania przez organ prowadzący 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu, przy czym wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin tygodniowo 
– stąd zmiany proponowane w § 1 pkt 1 i pkt 3, 

2) zmian wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – 
Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, 
wprowadzającej zmiany dotyczące kształcenia zawodowego. Szkoły policealne, 
od dnia 1 września 2019 r., funkcjonować będą bez podziału na szkołę dla 
młodzieży i szkołę dla dorosłych. Szkoła policealna będzie szkołą, w której 
kształcenie, w zależności od zawodu, będzie mogło być prowadzone w formie 
dziennej, w formie stacjonarnej lub w formie zaocznej – stąd propozycja zmian § 
1 pkt 4 i 5). 
Ponadto określono tygodniowy wymiar godzin zajęć (tzw. pensum) dla 

stanowiska wicedyrektora biblioteki pedagogicznej. 
 
Niniejszy projekt został zaopiniowany w dniu 18 września 2019 r. przez 

przedstawicieli związków zawodowych. Podczas spotkania przedstawiciele NSZZ 
„Solidarność” zaproponowali, aby obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu wynosił 18 godzin tygodniowo, a nie jak w projekcie 
uchwały - 20 godzin tygodniowo. Propozycja ta nie zyskała akceptacji przedstawicieli 
Samorządu Województwa. 
 
 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie.  


