
UCHWAŁA NR LII/678/12
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 11 lipca 2012 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania 
do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 
prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą i słuchaczami placówek kształcenia ustawicznego oraz na rzecz 
dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, zatrudnionych 
w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm: 

 
L.P. Stanowisko Obowiązkowy 

tygodniowy 
wymiar godzin 

1. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzący gimnastykę korekcyjną 18 
 

2. Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek prowadzący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi 
i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim 

18 
 

3. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, reedukatorzy, rehabilitanci, terapeuci, nauczyciele orientacji przestrzennej 
i nauczyciele usprawnienia widzenia oraz inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne, doradcy zawodowi 
prowadzący zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, w celu wspomagania uczniów 
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych 

25 

4. Pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni w ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych 26 
 

5 Nauczyciele instruktorzy prowadzący zajęcia dydaktyczne w świetlicach szkolnych i placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych 

18 
 

6. Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, 
jak i innych grup wiekowych 

22 
 

7. Wychowawcy ognisk wychowawczych 24 
 

8. Wychowawcy opiekunowie (opiekunki) dzieci do lat trzech w domach dziecka 33 
 

9. Nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, prowadzący zajęcia w systemie pracowniano – laboratoryjnym 18 
 

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą 
i słuchaczami placówek kształcenia ustawicznego oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych 
w ust. 1 pod lp. 2-4, należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań 
diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych. 

§ 2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin 
w szkołach zaocznych i placówkach kształcenia na odległość, zwanych dalej „placówkami edukacji 
niestacjonarnej”, wynosi rocznie 684 godziny. 

§ 3. 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
zaocznych i placówkach edukacji niestacjonarnej zalicza się: 

1) godziny wykładów, konsultacji , ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów; 
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2) faktycznie zrealizowane godziny: 

a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych 

(z wyjątkiem egzaminów, egzaminów z nauki zawodu, egzaminów z przygotowania zawodowego, 
dyplomowych i dojrzałości), licząc poprawienie 4 prac za 1 godzinę. 

b) innych zajęć pedagogicznych realizowanych z uczniami przez pełnozatrudnionego nauczyciela w formach 
przez niego obranych i udokumentowanych, w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin rocznie; dla 
nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar tych zajęć ulega stosownemu zmniejszeniu. 

3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych, z nauki zawodu, 
z przygotowania zawodowego i dyplomowych oraz dojrzałości i maturalnych), w wymiarze ustalonym przez 
dyrektora szkoły, nie dłużej niż 20 minut na słuchacza. 

2. Rozliczenie zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć 
dydaktycznych w kształceniu zaocznym i placówce edukacji niestacjonarnej następuje w każdym semestrze. 
W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć; za podstawę 
rozliczenia przyjmuje się według zapisów w dzienniku lekcyjnym, zrealizowane godziny zajęć, godziny 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

3. Zrealizowane w każdym semestrze godziny zajęć wymienionych w ust. 1 oraz godziny zajęć wynikające 
z planu nauczania, lecz niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające połowę 
rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi. 

§ 4. 1. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, przez godzinę: 

1) wykładów, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, 

2) zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut, 

3) pozostałych zajęć – 60 minut. 

2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia 
z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, jest sumą odpowiednich ułamków zatrudnienia. 

3. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli, 
zobowiązanych do pracy w innej szkole lub placówce edukacji niestacjonarnej, w celu uzupełnienia 
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się według zasad określonych w ust. 2. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr LXXXV/865/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość (z późn. zm.). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Krakowa 

Bogusław Kośmider
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