
  

UCHWAŁA NR XXXVI/197/17 

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

z dnia 29 czerwca 2017 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego 

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

w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela 

Na podstawie art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2015r., poz. 1881) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1 Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych 

w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, o liczbę godzin stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela 

tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w tabeli: 

 Stanowisko kierownicze 
Tygodniowy wymiar godzin 

zajęć do realizacji po obniżce 

1. 

Dyrektor szkoły liczącej:  

1) do 9 oddziałów 5 

2) 10 i więcej oddziałów 2 

2. Wicedyrektor szkoły 7 

3. 

Dyrektor przedszkola  

1) do 4 oddziałów 8 

2) 5 i więcej oddziałów 6 

4. Wicedyrektor przedszkola 10 

2. Wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 stosuje się również do nauczycieli, którym powierzono 

obowiązki kierownicze w zastępstwie, z tym że obniżenie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć obowiązuje 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono zastępstwo, 

a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić obowiązki kierownicze. Jeżeli powierzenie 

nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - obniżenie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć obowiązuje od tego 

dnia. 

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla: 

1) pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa – 26 godzin; 

2) nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnionego w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym – 26 godzin; 
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3) nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych 

umysłowo w stopniu głębokim – 18 godzin; 

4) doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych – 18 godzin. 

§ 3. 1.  Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze ustala się według wzoru: 

W = (x1 + x2 + ... + xn) : (x1:y1 + x2:y2 + ... xn:yn), 

gdzie: 

W - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela;  

x1, x2 ... xn – liczba godzin zajęć przydzielona nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły w ramach 

różnych stanowisk; 

y1, y2 ...yn – tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, 

określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3. 

2. Liczbę godzin zajęć ustaloną w sposób określony w ust. 1 zaokrągla sie do pełnych godzin, z tym że do 

0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się jako pełna godzinę. 

3. Godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przydzielone powyżej wymiaru 

ustalonego zgodnie z ust. 1 są godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela. 

§ 4. 1.  Dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, dla których ustalony plan zajęć jest różny 

w poszczególnych okresach roku szkolnego, określa się średnioroczną liczbę godzin zajęć obliczoną jako sumę 

godzin przydzielonych do realizacji w poszczególnych tygodniach roku szkolnego, podzieloną przez liczbę 

tygodni nauki w całym roku szkolnym. 

2. Plan zajęć ustalony według zasady, o której mowa w ust. 1 powinien być określony dla każdego 

nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. 

3. W przypadku zmian organizacyjnych pracy szkoły w trakcie roku szkolnego określona średnioroczna 

liczba godzin zajęć nauczycieli ulega korekcie z dniem wprowadzenia zmian. 

4. Dla nauczycieli, którym przydzielono w planie organizacyjnym na dany rok szkolny liczbę godzin zajęć 

przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny 

zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony według zasad, o których mowa 

w ust. 1. 

§ 5. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć 

w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć 

całego okresu zatrudnienia. 

§ 6. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, dla którego 

został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje 

z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar godzin 

zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy, 

tygodniowy wymiar godzin zajęć, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XLII/290/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 czerwca 2009r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 

z 2009r. Nr 95, poz. 1296 ze zmianami). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Jadwiga Janusz 
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