
UCHWAŁA   Nr X/91/2019 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 24 września 2019 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego  

z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół 

zaocznych oraz pedagogów i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 

w poszczególnych okresach roku szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, 

wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d, a także art. 91d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale nr XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 

r. w sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów 

i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne 

stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć 

takim osobom (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r., poz. 2307 z późń. zm.), wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) §1otrzymuje brzmienie: 

„§  1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych 

w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo 

Opolskie, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, według następujących norm: 

Lp. Stanowisko 
Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć 

1. 
Nauczyciele - konsultanci placówki doskonalenia 
nauczycieli 

35 

2. Bibliotekarze biblioteki pedagogicznej 35 

”; 



2) w §2 w ust. 1 po punkcie 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Województwo Opolskie.”; 

3) w §2 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu  zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Województwo Opolskie i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wynosi 20 godzin.”; 

4) w §3 w ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zasady, o których mowa w ust. 1, dotyczą nauczycieli szkół, zespołów szkół, dla 

których ustalony plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy jest 

różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest: 

a) odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół, 

b) wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół średnich.”; 

5) w §4 w ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, zespołu szkół, zespołu placówek specjalnych 

oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w tych placówkach, dla 

których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie, obniża się tygodniowy 

wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 

3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w taki sposób, że wymiar zajęć 

pozostałych po tym obniżeniu określa następująca tabela, w zależności od wielkości 

szkoły oraz warunków pracy: 

 

Lp. Stanowisko kierownicze - funkcja 
Obowiązkowy tygodniowy 
wymiar zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych 

1 2 3 

1. 

Dyrektor szkoły, zespołu szkół, zespołu placówek 
specjalnych liczącego: 

 

- do 4 oddziałów, 10 

- od 5 do 8 oddziałów, 8 

- od 9 do 16 oddziałów, 4 

- 17 i więcej oddziałów. 3 

Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół, zespołu 
placówek specjalnych liczącego: 

 

- 7 lub 8 oddziałów, 10 

- od 9 do 16 oddziałów, 8 

- 17 i więcej oddziałów. 7 

2. 
Kierownik szkolenia praktycznego:  

- dla 1 zawodu, 12 



- dla 2 zawodów, 10 

- dla 3 zawodów. 8 

3. 

Kierownik internatu liczącego:  

- do 140 wychowanków, 14 

- ponad 140 wychowanków. 10 

4. 

Kierownik zajęć pozalekcyjnych w zespole 
placówek specjalnych liczącym: 

 

- do 140 wychowanków, 18 

- ponad 140 wychowanków. 12 

 
”; 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.   

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z wyjątkiem § 1 pkt 2 oraz pkt 3, które wchodzą w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą 

obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa:  

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 2) zasady 

udzielania i rozmiar obniżek, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela 

będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze            

w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom, 3) 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 

ww. ustawy, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy, nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb 

społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia 

związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów                                  

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek 

pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej i w kształceniu na odległość.  

Art. 91d pkt 1 przywołanej ustawy stanowi, że zadania i kompetencje organu 

prowadzącego określone w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

wykonuje Sejmik Województwa.  

Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie zapisów Uchwały Sejmiku Województwa 

Opolskiego dotyczących określenia pensum godzin  nauczycieli praktycznej nauki zawodu do 

zapisów art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.            

z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) – w tym zakresie zmiany wejdą w życie z mocą obowiązującą 

od dnia 1 września 2019 r., z uwagi na fakt, że ww. ustawa nowelizująca również wchodzi w 

życie z dniem 1 września 2019 r.  

Równocześnie wykreśleniu ulegają zapisy dotyczące zlikwidowanych zakładów 

kształcenia nauczycieli – w tym zakresie uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Na podstawie przepisów art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.  

o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) Zarząd Województwa przekazał związkom 

zawodowym do zaopiniowania niniejszy projekt uchwały. Zarząd Okręgu Opolskiego Związku 

Nauczycielstwa Polskiego oraz Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego nie 

wniosły zastrzeżeń do treści projektu uchwały.  

 

.  

 



UCHWAŁA   Nr X/91/2019 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 24 września 2019 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego  

z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół 

zaocznych oraz pedagogów i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 

w poszczególnych okresach roku szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, 

wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d, a także art. 91d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale nr XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 

r. w sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów 

i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne 

stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć 

takim osobom (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r., poz. 2307 z późń. zm.), wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) §1otrzymuje brzmienie: 

„§  1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych 

w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo 

Opolskie, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, według następujących norm: 

Lp. Stanowisko 
Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć 

1. 
Nauczyciele - konsultanci placówki doskonalenia 
nauczycieli 

35 

2. Bibliotekarze biblioteki pedagogicznej 35 

”; 



2) w §2 w ust. 1 po punkcie 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Województwo Opolskie.”; 

3) w §2 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu  zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Województwo Opolskie i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wynosi 20 godzin.”; 

4) w §3 w ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zasady, o których mowa w ust. 1, dotyczą nauczycieli szkół, zespołów szkół, dla 

których ustalony plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy jest 

różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest: 

a) odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół, 

b) wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół średnich.”; 

5) w §4 w ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, zespołu szkół, zespołu placówek specjalnych 

oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w tych placówkach, dla 

których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie, obniża się tygodniowy 

wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 

3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w taki sposób, że wymiar zajęć 

pozostałych po tym obniżeniu określa następująca tabela, w zależności od wielkości 

szkoły oraz warunków pracy: 

 

Lp. Stanowisko kierownicze - funkcja 
Obowiązkowy tygodniowy 
wymiar zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych 

1 2 3 

1. 

Dyrektor szkoły, zespołu szkół, zespołu placówek 
specjalnych liczącego: 

 

- do 4 oddziałów, 10 

- od 5 do 8 oddziałów, 8 

- od 9 do 16 oddziałów, 4 

- 17 i więcej oddziałów. 3 

Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół, zespołu 
placówek specjalnych liczącego: 

 

- 7 lub 8 oddziałów, 10 

- od 9 do 16 oddziałów, 8 

- 17 i więcej oddziałów. 7 

2. 
Kierownik szkolenia praktycznego:  

- dla 1 zawodu, 12 



- dla 2 zawodów, 10 

- dla 3 zawodów. 8 

3. 

Kierownik internatu liczącego:  

- do 140 wychowanków, 14 

- ponad 140 wychowanków. 10 

4. 

Kierownik zajęć pozalekcyjnych w zespole 
placówek specjalnych liczącym: 

 

- do 140 wychowanków, 18 

- ponad 140 wychowanków. 12 

 
”; 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.   

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z wyjątkiem § 1 pkt 2 oraz pkt 3, które wchodzą w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą 

obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa:  

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 2) zasady 

udzielania i rozmiar obniżek, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela 

będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze            

w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom, 3) 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 

ww. ustawy, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy, nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb 

społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia 

związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów                                  

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek 

pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej i w kształceniu na odległość.  

Art. 91d pkt 1 przywołanej ustawy stanowi, że zadania i kompetencje organu 

prowadzącego określone w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

wykonuje Sejmik Województwa.  

Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie zapisów Uchwały Sejmiku Województwa 

Opolskiego dotyczących określenia pensum godzin  nauczycieli praktycznej nauki zawodu do 

zapisów art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.            

z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) – w tym zakresie zmiany wejdą w życie z mocą obowiązującą 

od dnia 1 września 2019 r., z uwagi na fakt, że ww. ustawa nowelizująca również wchodzi w 

życie z dniem 1 września 2019 r.  

Równocześnie wykreśleniu ulegają zapisy dotyczące zlikwidowanych zakładów 

kształcenia nauczycieli – w tym zakresie uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Na podstawie przepisów art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.  

o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) Zarząd Województwa przekazał związkom 

zawodowym do zaopiniowania niniejszy projekt uchwały. Zarząd Okręgu Opolskiego Związku 

Nauczycielstwa Polskiego oraz Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego nie 

wniosły zastrzeżeń do treści projektu uchwały.  

 

.  

 


