
Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr VI/20/169/2020 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 29 czerwca 2020 roku 

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin: 

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

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli 

kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość, 

b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, 

c) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

 

 

§ 1 

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin wynosi:  

Lp. Stanowisko oraz typ szkoły / rodzaj placówki 

Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru 

zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych, 

opiekuńczych 

1. Pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta 

pedagogiczny, doradca zawodowy 

z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w 

poradniach psychologiczno - pedagogicznych  

22 

2. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we 

wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych 

20 

 

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli wymienionych w ust. 

1 lp. 1 należy rozumieć zajęcia indywidualne i grupowe, wynikające z zadań 

diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych. 

 

 



§ 2 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin ustala się zgodnie z art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela. 

 

§ 3 

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli prowadzących kształcenie        

w formie zaocznej zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin wynosi rocznie 648 godzin. 

 

§ 4 

1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli szkół zaocznych 

zalicza się: 

a) godziny konsultacji i konferencji instruktażowych, 

b) godziny oceniania pisemnych prac kontrolnych, przy czym ocenianie 3 prac liczy 

się za 1 godzinę zajęć, 

c) godziny przeprowadzania pisemnej części egzaminu semestralnego, 

d) godziny oceniania prac egzaminacyjnych, przy czym ocenianie 3 prac liczy się za  

1 godzinę zajęć, 

e) godziny przeprowadzania ustnej części egzaminu semestralnego, przy czy egzamin 

4 słuchaczy liczy się za 1 godzinę zajęć, 

f) godziny przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych. 

2. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez 

godzinę konsultacji i konferencji instruktażowych oraz godzinę przeprowadzania 

pisemnej części egzaminu semestralnego przyjmuje się jednostkę trwającą 45 minut, za 

godzinę pozostałych zajęć – jednostkę trwającą 60 minut. 

3. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych następuje w każdym semestrze po 

zakończeniu sesji egzaminacyjnej.  

4. Rozliczenie godzin egzaminów poprawkowych i zdawanych w terminie dodatkowym 

po semestrze jesiennym następuje w semestrze wiosennym. 

5. Rozliczenie godzin egzaminów poprawkowych i zdawanych w terminie dodatkowym 

po semestrze wiosennym następuje w terminie do 31 sierpnia danego roku. 

6. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru 

godzin zajęć. 

7. Podstawą rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych są zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

potwierdzające odbycie zajęć, o których mowa w ust. 1, godziny usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy oraz godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie 

pracodawcy. 

 

 



§ 5 

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli bibliotekarzy prowadzących kształcenie            

w formie zaocznej zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin wynosi rocznie 1080 godzin. 

 

§ 6 

1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli bibliotekarzy prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej zalicza się: 

a) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

b) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową                   

i społeczną, 

c) gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie oraz inwentaryzowanie zbiorów 

bibliotecznych, 

d) kształtowanie nawyków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz do efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną. 

2. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć przyjmuje się jednostkę 

trwającą 60 minut. 

3. Rozliczenie godzin zajęć następuje w każdym semestrze roku szkolnego. 

4. W okresie semestru nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest zrealizować połowę 

rocznego wymiaru godzin zajęć. 

5. Podstawą rozliczenia godzin zajęć są zapisy w dzienniku biblioteki szkolnej, 

potwierdzające odbycie zajęć, o których mowa w ust. 1, godziny usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy oraz godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie 

pracodawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


