
Uchwała Nr 1086/XLIII/2018
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli 
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

w formie zaocznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, 
art. 44 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 76 pkt 22 lit. d ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) - Rada Miasta Lublin 
uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,  nauczycieli prowadzących kształcenie 
w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz 
zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Lublin - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Traci moc uchwała nr 828/XXXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2009 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących 
kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, 
logopedów, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 
zaocznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubelskiego z 2009 r. Nr 130, poz. 2775) zmieniona uchwałą nr 226/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 
25 czerwca 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2015 r. poz. 2173).

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.
  

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Id: 538CDFC8-FF50-4888-9814-33666027880F. Podpisany Strona 1 z 2



Załącznik
do uchwały nr 1086/XLIII/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 
zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych,
z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz zasady 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Lublin

§ 1
1.  Tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  lub  opiekuńczych, 

prowadzonych bezpośrednio z  uczniami,  słuchaczami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli 
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć wynosi:

LP. STANOWISKO
OBOWIĄZKOWY 

TYGODNIOWY WYMIAR 
GODZIN ZAJĘĆ

1.
Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek prowadzących zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi 
umysłowo w stopniu głębokim

18

2.
Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy 
zawodowi z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych

20

3.

Nauczyciele przedszkoli:
a) prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci
    sześcioletnie, jak i dzieci innych grup wiekowych
b) prowadzący zajęcia w oddziałach integracyjnych

22

4.
Nauczyciele przedmiotów teoretycznych na kursach umiejętności 
zawodowych i na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych 
pracowników, nauczyciele na kursach kompetencji ogólnych 

18

5. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu na kursach umiejętności zawodowych 22

§ 2 
Obowiązkowy wymiar  godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin
w  szkołach  prowadzących  kształcenie  w  formie  zaocznej  wynosi  18  godzin  tygodniowo,  z  wyjątkiem 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu, dla których wynosi on 22 godziny tygodniowo.

§ 3 
1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w kształceniu zaocznym zalicza się:

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

a) przeprowadzenia  egzaminów  pisemnych  i  ustnych  (z  wyjątkiem  egzaminów  maturalnych, 
potwierdzających  kwalifikacje  zawodowe,  potwierdzających  kwalifikacje  w  zawodzie  oraz 
poprawkowych),  licząc  odpowiednio  poprawienie  3  prac  pisemnych  za  1  godzinę  zajęć
i przeegzaminowanie 3 słuchaczy za 1 godzinę zajęć,

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

3) godziny przeprowadzania ustnych egzaminów maturalnych w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły.
2. Każdą godzinę zajęć wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3, faktycznie realizowanych w niedziele i święta - liczy  

się za 2 godziny zajęć.
3. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, przez godzinę zajęć i konsultacji 

należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych - jednostkę 55 minut, a przez godzinę  
pozostałych zajęć - 60 minut.
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