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Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek
oświatowych nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz
zasady zaliczania do wymiaru godzin, poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w
kształceniu na odległość
1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą oraz na ich rzecz przez
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w
pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm:
Obowiązkowy
Lp.
Stanowisko
tygodniowy wymiar
godzin
Nauczyciele centrum edukacji zawodowej prowadzący zajęcia w
1.
18
systemie pracowniano-laboratoryjnym
Specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w
21
2.
szkołach i placówkach
3. Nauczyciele - doradcy metodyczni

8

2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i
placówkach w pełnym wymiarze zajęć w wysokości 22 godzin.
3. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio
z dziećmi, młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych
w punkcie 1 pod pozycją 1 i 2 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające
z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych
i korekcyjnych.
4. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym
wymiarze godzin w kształceniu zaocznym oraz w systemie kształcenia na odległość wynosi
tygodniowo 18 godzin, rocznie 648 godzin.
5. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w
kształceniu zaocznym zalicza się:
1) godziny, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych, wykładów realizowane w
systemie klasowo-lekcyjnym i modułowym,
2) faktycznie zrealizowane godziny:

a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i prac egzaminacyjnych licząc
poprawienie 3 prac za 1 godzinę zajęć,
b) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych w wymiarze ustalonym przez
dyrektora szkoły, jednakże nie niższym niż 4 osoby na 1 godzinę zajęć,
c) godziny przeprowadzania pisemnych egzaminów semestralnych.
6. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w
kształceniu na odległość zalicza się:
1) godziny zajęć lekcyjnych, konsultacji, ćwiczeń, wykładów odbytych w formie
telekonferencji czy wideokonferencji,
2) godziny przeznaczone na opracowanie i zamieszczanie na platformie edukacyjnej
nowych materiałów dydaktycznych (narzędzia elektronicznych niezbędnych do
poszczególnych jednostek lekcyjnych, wykładów, ćwiczeń etc., których nie można nabyć
na rynku pomocy dydaktycznych) licząc 1 godzinę na opracowanie materiałów
dydaktycznych w formie elektronicznej za 1 godzinę zajęć określonych w ramowym
planie nauczania.
7. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, przez godzinę
ćwiczeń, konsultacji, wykładów, zajęć lekcyjnych należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez
godzinę zajęć praktycznych - jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć - 60
minut.
8. 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 połowę rocznego wymiaru godzin
zajęć, których wymiar roczny wynosi 648 godzin. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się
według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej
nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
9. Odbyte godziny zajęć wymienione w punkcie 1 oraz godziny zajęć wynikające z planu
nauczania, lecz nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające
połowę rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi.

