
 

 

UCHWAŁA Nr XXII/160/09 

RADY GMINY CHEŁMNO 

z dnia 4 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, 

poz. 674 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela ustala się na rok szkolny. 

 

§ 2. Ustalony dla nauczyciela plan zajęć w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć może być 

różny w poszczególnych okresach roku szkolnego ze względu na zmiany w organizacji pracy szkoły. 

 

§ 3.1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których ustalony plan zajęć nie wyczerpuje 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zobowiązani są do uzupełnienia niewypracowanych godzin zajęć 

w kolejnych okresach rozliczeniowych w danym roku szkolnym. 

2. Ustalony dla nauczyciela, na zasadach określonych w ust. 1, różny wymiar godzin zajęć w poszczególnych 

okresach roku szkolnego nie może przekraczać 1, 5 etatu w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć. 

 

§ 4. Wymiar godzin zajęć dla nauczyciela ustalony zgodnie z zasadami zawartymi w § 1 i § 2, określa się 

w arkuszu organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. 

 

§ 5.1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w zależności od rodzaju szkoły, do wysokości 

ustalonej w tabeli: 

 

Lp. Stanowisko 
Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć 

Dyrektor 

1 Szkoły podstawowej 5 

2 Publicznego gimnazjum 5 

3 Zespołu szkół 5 

 

2. Nauczycielom, zajmującym stanowiska kierownicze w szkole, uprawnionym zgodnie z ust. 1 do obniżonego 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, Wójt Gminy może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze 

do 5 godzin tygodniowo. 

3. Wymiar godzin zajęć ustalony w ust. 1 dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki w zastępstwie 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono im zastępstwo. 

 

§ 6.1. Wójt Gminy może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły w części od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne 

zwiększenie zadań dyrektora. Dotyczy to także nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze w zastępstwie 

dyrektora szkoły. 

2. Zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć może być cofnięte w każdym czasie,  

z chwilą ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie z tych zajęć. 

 

§ 7. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 

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

 

Lp. Stanowisko 
Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć 

1 Pedagog 20 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół. 

 



§ 9. Traci moc uchwała nr 117/XII/99 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad 

zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje 

od dnia 1 września 2009 r. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Henryk Krzywdziński 

 


