
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/329/17 

RADY POWIATU STRZELECKIEGO 

z dnia 26 lipca 2017 r. 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących  

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym  

obowiązkowym wymiarze godzin 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

zajęć w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki. 

§ 2.1. Nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć ustala się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (pensum) proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych 

przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Wzór wyliczenia tygodniowego pensum, o którym mowa w ust. 1, oraz liczby godzin ponadwymiarowych 

określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Nauczyciel realizujący w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, gdy suma 

ilorazów realizowanych przez niego części tygodniowych obowiązkowych wymiarów zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych na tym stanowisku, jest nie mniejsza niż jeden. 

4. Dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, wymiar zatrudnienia wyliczony 

zgodnie z zasadą, o której mowa ust. 1, przelicza się indywidualnie przy każdej zmianie godzin. 

§ 3. Odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

w ramach czasu pracy nauczyciela i jego rozliczenie ponoszą dyrektorzy jednostek oświatowych. 

§ 4. Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XLV/462/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014 roku  

w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Stanisław Krawiec 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 31 lipca 2017 r.

Poz. 2059



Załącznik Nr 1 

Do Uchwały Nr XXXIII/329/17 

Rady Powiatu Strzeleckiego  

z dnia 26 lipca 2017 roku 

 

 

Wyliczenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którzy prowadzą 

zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć oraz godzin ponadwymiarowych ustala 

się następująco: 

 

 G1 G2  Gn 

E =  ----  +  ----  + ……… ----     

 W1 W2  Wn 

 

G1, G2, …Gn – liczba godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela według pensum W1,W2, …Wn 

 

W1,W2, …Wn – wymiar pensum  

 

E - suma części etatów realizowanych z różnych wymiarów (zaokrąglamy do dwóch miejsc po 

przecinku) 

 

 

 G1 + G2 +…+ Gn 

P =  --------------------- 

         E   

 

P – pensum dla etatów łączonych 

 

Obliczone pensum zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wielkości po przecinku nie 

przekraczające 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby. 

 

G – liczba wszystkich godzin realizowanych przez nauczyciela (G1 + G2 +…+ Gn ) 

 

Jeżeli G = P to nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze bez godzin ponadwymiarowych 

 

Jeżeli G > P to nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze z godzinami ponadwymiarowymi 

 

Jeżeli  G  <   P  to nauczyciel jest zatrudniony w niepełnym wymiarze  

Godziny ponadwymiarowe, o których mowa w art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela, występują tylko 

w przypadku gdy G > P, a ich liczbę oblicza się według poniższego wzoru: 

X = G  - P 

 

X – liczba godzin ponadwymiarowych 
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