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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z2016 r. poz. 446) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. - KartaNauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357,1268 
i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Tygodniowy obowiqzkowy wymiar godzin zajqC nauczycieli szk6l niewymienionych w art. 42 
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzqcych ksztalcenie 
w formie zaocznej, nauczycieli realimjqcych w ramach stosunku pracy obowiqzki okreilone dla 
stanowisk o r6znym tygodniowym obowi@owym wymiarze godzin, pedagogbw, psycholog6w, - 

logoped6w, doradc6w zawodowych prowadzqcych zajqcia zwiqzane z wyborem kierunku ksztdcenia i 
zawodu w celu wspomagania uczni6w w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, okreila siq 
w nastepujqcy spos6b: 

Tygodniowy 
obowiqzkowy wymiar 

godzin zajqC 
25 

25 

35 

LP. 

1. 

2 .  

3. 

5 2. Obowiqzkowy wymiar godzin zajqC dydaktycznych nauczycieli prowadzqcych ksztalcenie w 
formie zaocznej, zatrudnionych w pelnym wymiarze godzin, wynosi rocznie 648 godzin. 

5 3.1. Do obowiqzkowego wymiaru godzin zajqC dydaktycznych nauczycieli prowadzqcych 
- 

ksztalcenie w formie zaocznej zalicza siq : 

1) godziny wyktadbw, konsultacji, Cwiczen, zajeC praktycznych i konwersatori6w; 

2) faktycznie zrealizowane godziny: 

a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjqtkiem egzaminow 
wstqpnych, z nauki zawodu, z przygotowania zawodowego, dyplomowych i dojrzalo6ci), liczqc 
poprawienie 3 prac za 1 godzinq zajqd, 

Stanowisko 

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi prowadzqcy 
zajqcia zwiqzane z wyborem kiemku ksztalcenia i zawodu w celu 
wspomagania uczni6w w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i 
zawodowych, a takie inni specjaliici prowadzqcy zajqcia 
specjalistyczne 
Nauczyciele posiadajqcy kwalifkacje z zakresu pedagogiki specjalnej 
zahudniani dodatkowo w celu wsp6lorganizowania ksztalcenia 
integracyjnego oraz wsp6lorganizowania ksztalcenia uczni6w 
niepelnosprawnych, niedostosowanych spdecznie oraz zagrozonych 
niedostosowaniem spolecznym 
Nauczyciele konsultanci zatrudnieni w plac6wkach doskonalenia 
nauczycieli 



b) nadzorowania i przeprowadzania egzamin6w pisemnych (z wyjqtkiem egzamin6w maturalnych), 

c) przeprowadzania egzaminow ustnych (z wyjqtkiem egzaminow maturalnych), w wymiarze 
ustalonym przez dyrektora szkoly. 

3. Dla cel6w obliczania obowiqzkowego wymiaru godzin zajqC dydaktycznych przez godzinq 
wyklad6w, cwiczen i konsultacji naleiy rozumied. jednostkq 45 minut, przez godzinq zajqC praktycznych 
- jednostkq 55 minut, a przez godzinq pozostalych zajqd. - 60 minut. 

5 4. 1. Rozliczenie tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajqC dydaktycznych 
nauczycieli prowadzqcych ksztalcenie w formie zaocznej nastqpuje w kaidym semestrze, po jego 
zakonczeniu. W okresie semestru nauczyciel zobowiqzany jest zrealizowaC polowq rocznego wymiam 
godzin. Za podstawq rozliczenia przyjmuje siq odbyte godziny zajqd. wedhg zapisow w dzienniku 
lekcyjnym, godziny usprawiedliwionej nieobecno6ci w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn 
leiqcych po stronie pracodawcy. 

2. Zrealizowane w kaidym semestrze godziny zajqd wymienionych w 5 3 ust. 1 oraz godziny zajqC 
wynikajqce z planu nauczania, lecz niezrealizowane z przyczyn leiqcych po stronie pracodawcy, 
przekraczajqce pokowq rocznego wymiaru, sq godzinami ponadwymiarowymi. 

. -- 

3. Dopuszcza siq moiliwoSC wyplaty wynagrodzenia za zrealizowane godziny ponadwymiarowe 
wczeiniej n i i  po zakoliczeniu semestru, pod warunkiem posiadania przez szkolq lub placowkq 
odpowiednich 6rodk6w finansowych. 

5 5. I. Obowi~kowy wymiar godzin zajqC nauczyciela zatrudnionego w pelnym wymiarze, 
prowadzqcego zajqcia z przedmiotbw o roinym wymiarze godzin, jest sumq odpowiednich ulamkow 
zatrudnienia. - 

2. Obowiqzkowy wymiar godzin zajqC dydaktycznych nauczycieli zobowipnych do pracy w innej 
szkole w celu uzupelnienia obowiqzkowego wymiaru godzin zajqC dydaktycznych ustala siq wedlug 
zasad okreilonych w ust. 1. 

5 6. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 7. Traci moc uchwala Nr XXVIIIl628199 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 1999 r. 
w sprawie tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajqC niekt6rych nauczycieli oraz zasad 
zaliczania do wymiaru godzin poszczeg6lnych zajqC w ksztdceniu zaocznym, mieniona uchwdami 
Rady Miejskiej w Lodzi Nr LXXXVl1879102 z dnia 28 sierpnia 2002 r. i Nr XLVIl816105 z dnia 30 
marca 2005 r. 

5 8. Uchwda wchodzi w iycie z dniem 1 wrzeinia 2016 r. i podlega ogloszeniu w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 
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Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta Lodzi 
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Uzasadnienie 

Podjqcie przez Radq Miejskq w todzi uchwaly w sprawie tygodniowego obowiqzkowego 

wymiaru godzin zajqd niekt60~ch nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczeg6lnych zajqi w forrnie zaocznej stanowi realizacjq upowaznienia ustawowego z art. 42 

ust. 7 pla 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z 

p6in. z . )  Proponowany akt prawny zastagi dotychczas obowiqzujqcq uchwalq Nr 

XXVIIIlG28199 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie tygodniowego 

obowiqzltowego wymiaru godzin zajqi niekt6rych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru 

godzin poszczeg6lnych zajyi w ksztaiceniu zaocznym, zmienionq uchwalami Rady Miejsltiej w 

Lodzi: Nr LXXXVlI879102 z dnia 28 sierpnia 2002 r. oraz 

Nr XLVIl816/05 z dnia 30 marca 2005 r. 

Ponizej przedstawione zostaiy najistotniejsze rozwiqzania zaproponowane w projekcie 

niniejszej uchwaly. 

W niniejszym projelccie proponuje siq zmianq tygodniowego, obowiqzkowego wymiaru 

godzin pedagogbw, psycholog6w, logoped6w, doradcbw zawodowych oraz innych specjalist6w 

prowadzqcych zajqcia specjalistyczne z wymiaru 20 godzin tygodniowo do wymiaru 25 godzin 

tygodniowo. W roku szkolnym 201512016 w przedszkolach miejsltich, szkolach wszystkich typ6w, 

w tym specjalnych, zajqcia edukacyjne i zajqcia rewalidacyjne wspierane sq przez specjalistow w 

Iqcznym wymiarze 6653,2 godzin tygodniowo. Po zwiqkszeniu wymiaru pensum specjalist6w do 

25 godzin tygodniowo, liczba realizowanych przez nich godzin wyniesie 8316,5, co spowoduje 

zwiqkszenie liczby zajqi: o 1663 godziny tygodniowo. Zamiar zwiqkszenia pensum dla 

wymienionej gmpy nauczycieli - specjalist6w jest zasadny z uwagi na zabezpieczenie w jak 

najszerszym zakresie indywidualnych potrzeb dzieci i rnlodzieiy, a taltie rodzic6w uczni6w, w tym 

uczni6w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnyrni oraz z orzeczeniami o potrzebie ltsztalcenia 

specjalnego. Dodatltowo ww. specjaliici udzielajq wsparcia nauczycielom pracujqcym z uczniem z 

niepelnosprawnoicir~ talc wiqc zwiqkszenie liczby godzin pracy dla tej grupy specjalist6w pozwoli 

zwiqltszyi dostqpnoSC do ich ushg dla innych nauczycieli oraz rozszerzyi zaltres pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczni6w. 

Powyzsza zmiana pensum do wysokoSci 25 godzin tygodniowo dotyczy6 ma rowniei 

nauczycieli posiadajqcych ltwalifikacje w zakresie pedagogilti specjalnej, zatrudnianych dodatkowo 

w celu wspolorganizowania ltsztalcenia integracyjnego oraz ksztatcenia uczni6w z orzeczeniami o 

potrzebie ksztatcenia specjalnego w oddzialach og6lnodostqpnych. W bieiqcym roltu szkolnym w 

oddziatach integracyjnych oraz ogolnodostqpnych nauczyciele ci przy obecnym wymiarze pensum 



realizujq Iqcznie 2441 godzin tygodniowo. Przy zwiqkszeniu wymiaru pensum do 25 godzin 

tygodniowo, liczba realizowanych przez nich godzin wyniesie 3294,25 co spowoduje zwiqkszenie 

o 853 godziny tygodniowo zajqC, kt6rymi objqte bqdqdzieci z orzeczeniami o potrzebie ksztalcenia 

specjalnego. 

Proponowane zmiany nie wplynq na zmiang poziomu zatrudnienia nauczycieli, wymiary 

etat6w nauczycieli specjalist6w, kt6rych te zmiauy dotyczq pozostanq na dotychczasowym 
. 

poziomie. 

Ponadto zgodnie z brzmieniem 5 5 ust. 1 projektu uchwab ,,obowiqzkowy wymiar godzin 

zajqC nauczyciela zatrudnionego w pelnym wymiarze, prowadzqcego zajgcia z przedmiot6w o 

r6znym wymiarze godzin, jest sumq odpowiednich ulamk6w zatrudnienia". W Swietle obecnie 

obowiqzujqcej regulacji ,,obowiqkowy wymiar godzin zajgC nauczycieli przedmiot6w w r6znym 
- 

wymiarze godzin, ustala siq wg przedmiotu dla kt6rego wymiar godzin jest ltorzystniejszy, jezeli 

nauczyciel naucza tego przedmiotu, co najmniej w polowie obowiqzkowego wyrniaru godzin". Za 

zmianq wynikajqcq z nowej treSci 5 5 ust. 1 przemawia przede wszystkim falt, iz stosowanie 

dotychczasowej regulacji powoduje nier6wne traktowanie nauczycieli wykonujqcych pracq na tym 

samym stanowisku i z taltim samyrn tygodniowym, obowiqzkowym wymiarem godzin zajqd. 
- 

Omacza to, iz np. nauczyciel, wobec kt6rego stosowane sq dotychczasowe postanowienia 

uzupelniajqc potowq swojego etatu w Swietlicy szkolnej, realizuje tam jedynie 9 godzin, mimo iz 

po'rowa etatu wychowawcy Swietlicy wynosi 13 godzin tygoduiowo, a nauczycieli biblioteki - 15 

godzin. 

Jalto akt prawa miejscowego proponowana uchwala podlegaf. bqdzie obowiqzkowi 
- 

publikacji w Dziennilcu Urzqdowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 
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