
Uchwała Nr XVIII/158/09  

Rady Gminy Augustów  

z dnia 26 czerwca 2009 r.  

 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach Gminy Augustów. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.156; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 

974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 42 

ust.7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 , Nr 170, 

poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 

176 , poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 

r. Nr 1, poz. 1 , Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Dla niżej wymienionych nauczycieli, nie ujętych w art. 42 ust. 3 ustawy– Karta Nauczyciela, ustala się 

tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: 

2. Godzina obowiązkowego wymiaru zajęć, o której mowa w pkt.1, wynosi 60 minut.  

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

obowiązki określone dla dwóch stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się w 

oparciu o zasadę proporcjonalności według wzoru: W = (A1 + A2): [(A1: B1) + (A2: B2)] gdzie: W - oznacza 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, A1, A2 - oznacza liczbę godzin poszczególnych 

stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły, B1, B2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 

ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. W przypadku łączenia w ramach stosunku pracy zajęć, dla których ustalono 3 

lub więcej różnych obowiązkowych wymiarów godzin zajęć wzór modyfikuje się odpowiednio. Wymiar, o którym 

mowa, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że czas poniżej 30 minut pomija się, a czas wynoszący 30 i więcej 

minut przyjmuje się za pełną godzinę. 

2. Przykładowy sposób wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w pkt.1. 

Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin według pensum 18 godzinnego i 21 godzin według pensum 

26 godzinnego (6 + 21) : (6/18 + 21/26) = 23,68, w zaokrągleniu 24 godziny. Podstawą do wyliczenia 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe jest w tym przypadku pensum 24 godziny.  

§ 3. Łączenie w ramach etatu zajęć o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze może występować w 

przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy – Karta 

Nauczyciela i pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.  

§ 4. Ustala się poniższe zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego: 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół wobec stanowisk nauczycielskich w kierowanych 

placówkach.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego  

U Z A S A D N I E N I E 

Art. 42 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela obliguje organ prowadzący szkołę 

lub placówkę do określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, a także wymiaru godzin dla 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin. Dotychczas na terenie Gminy Augustów nie występowała sytuacja, by wymiar 

godzin zajęć nauczycielskich był różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, jednak w związku z 

wdrażaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i gimnazjum biorąc pod 

uwagę zapisy rozporządzenia MEN z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. nr 54 poz. 442) należy spodziewać się takich rozwiązań w 

organizacji zajęć w szkołach, szczególnie w gimnazjach. Zgodnie z art. 91d pkt 1 cytowanej ustawy zadanie to 

należy do kompetencji Rady Gminy.  

Lp. Stanowisko  Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć  

1. Nauczyciel – pedagog szkolny 20 

2. Nauczyciel – psycholog szkolny 20 

3. Nauczyciel - rehabilitant 20 

4. Nauczyciel - logopeda 20 

1) zasady stosuje się dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których ustalony plan zajęć wynikający z 

planów nauczania lub organizacji pracy jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

2) nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, w pewnych okresach roku 

szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, zobowiązani są do realizowania w innych okresach roku szkolnego zwiększonej tygodniowej 

liczby godzin zajęć tak, aby średni ich wymiar w okresie całego roku szkolnego odpowiadał co najmniej 

obowiązkowemu wymiarowi zajęć dydaktycznych; 

3) informację o średniej tygodniowej liczbie godzin ustalonej według zasad określonych w pkt.2 dla 

poszczególnych nauczycieli, dyrektor szkoły zawiera w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny i podaje 

do wiadomości każdemu nauczycielowi; 

4) jeżeli przydział godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela obliczony według zasad określonych w pkt.2 

przekracza obowiązkowy tygodniowy wymiar, różnica pomiędzy średnią liczbą godzin przydzieloną 

nauczycielowi a obowiązkowym pensum stanowi godziny ponadwymiarowe; 

5) nauczyciel w okresie całego roku szkolnego ma prawo do wynagrodzenia w stałej wysokości odpowiedniej 

do uśrednionego wymiaru zajęć; 

6) nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny wymiar w poszczególnych 

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

zatrudnienia; 

7) przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć nie zrealizowane przez nauczyciela z powodów leżących 

po stronie pracodawcy, traktuje się do rocznego rozliczenia godzin jak godziny zrealizowane; 

8) w przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, rozliczenie z 

przydzielonych zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy. Za wszystkie przepracowane miesiące, 

przysługuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, a także za 

przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe; 

9) obowiązkiem dyrektora jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji zawierającej rozliczenie miesięczne i 

roczne realizowanych przez nauczyciela godzin, a w szczególności: 

- uśrednioną tygodniową liczbę godzin zajęć dydaktycznych,

- uśrednioną tygodniową liczbę godzin ponadwymiarowych,

- okres rozliczenia,

- ilość godzin ponadwymiarowych przepracowanych w okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem świąt, 

okresów chorobowych i innych nieobecności, zastępstw doraźnych. 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 

Zbigniew Polakowski 
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Uchwała Nr XVIII/158/09  

Rady Gminy Augustów  

z dnia 26 czerwca 2009 r.  

 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach Gminy Augustów. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.156; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 

974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 42 

ust.7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 , Nr 170, 

poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 

176 , poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 

r. Nr 1, poz. 1 , Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Dla niżej wymienionych nauczycieli, nie ujętych w art. 42 ust. 3 ustawy– Karta Nauczyciela, ustala się 

tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: 

2. Godzina obowiązkowego wymiaru zajęć, o której mowa w pkt.1, wynosi 60 minut.  

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

obowiązki określone dla dwóch stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się w 

oparciu o zasadę proporcjonalności według wzoru: W = (A1 + A2): [(A1: B1) + (A2: B2)] gdzie: W - oznacza 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, A1, A2 - oznacza liczbę godzin poszczególnych 

stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły, B1, B2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 

ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. W przypadku łączenia w ramach stosunku pracy zajęć, dla których ustalono 3 

lub więcej różnych obowiązkowych wymiarów godzin zajęć wzór modyfikuje się odpowiednio. Wymiar, o którym 

mowa, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że czas poniżej 30 minut pomija się, a czas wynoszący 30 i więcej 

minut przyjmuje się za pełną godzinę. 

2. Przykładowy sposób wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w pkt.1. 

Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin według pensum 18 godzinnego i 21 godzin według pensum 

26 godzinnego (6 + 21) : (6/18 + 21/26) = 23,68, w zaokrągleniu 24 godziny. Podstawą do wyliczenia 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe jest w tym przypadku pensum 24 godziny.  

§ 3. Łączenie w ramach etatu zajęć o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze może występować w 

przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy – Karta 

Nauczyciela i pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.  

§ 4. Ustala się poniższe zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego: 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół wobec stanowisk nauczycielskich w kierowanych 

placówkach.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego  

U Z A S A D N I E N I E 

Art. 42 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela obliguje organ prowadzący szkołę 

lub placówkę do określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, a także wymiaru godzin dla 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin. Dotychczas na terenie Gminy Augustów nie występowała sytuacja, by wymiar 

godzin zajęć nauczycielskich był różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, jednak w związku z 

wdrażaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i gimnazjum biorąc pod 

uwagę zapisy rozporządzenia MEN z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. nr 54 poz. 442) należy spodziewać się takich rozwiązań w 

organizacji zajęć w szkołach, szczególnie w gimnazjach. Zgodnie z art. 91d pkt 1 cytowanej ustawy zadanie to 

należy do kompetencji Rady Gminy.  

Lp. Stanowisko  Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć  

1. Nauczyciel – pedagog szkolny 20 

2. Nauczyciel – psycholog szkolny 20 

3. Nauczyciel - rehabilitant 20 

4. Nauczyciel - logopeda 20 

1) zasady stosuje się dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których ustalony plan zajęć wynikający z 

planów nauczania lub organizacji pracy jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

2) nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, w pewnych okresach roku 

szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, zobowiązani są do realizowania w innych okresach roku szkolnego zwiększonej tygodniowej 

liczby godzin zajęć tak, aby średni ich wymiar w okresie całego roku szkolnego odpowiadał co najmniej 

obowiązkowemu wymiarowi zajęć dydaktycznych; 

3) informację o średniej tygodniowej liczbie godzin ustalonej według zasad określonych w pkt.2 dla 

poszczególnych nauczycieli, dyrektor szkoły zawiera w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny i podaje 

do wiadomości każdemu nauczycielowi; 

4) jeżeli przydział godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela obliczony według zasad określonych w pkt.2 

przekracza obowiązkowy tygodniowy wymiar, różnica pomiędzy średnią liczbą godzin przydzieloną 

nauczycielowi a obowiązkowym pensum stanowi godziny ponadwymiarowe; 

5) nauczyciel w okresie całego roku szkolnego ma prawo do wynagrodzenia w stałej wysokości odpowiedniej 

do uśrednionego wymiaru zajęć; 

6) nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny wymiar w poszczególnych 

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

zatrudnienia; 

7) przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć nie zrealizowane przez nauczyciela z powodów leżących 

po stronie pracodawcy, traktuje się do rocznego rozliczenia godzin jak godziny zrealizowane; 

8) w przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, rozliczenie z 

przydzielonych zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy. Za wszystkie przepracowane miesiące, 

przysługuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, a także za 

przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe; 

9) obowiązkiem dyrektora jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji zawierającej rozliczenie miesięczne i 

roczne realizowanych przez nauczyciela godzin, a w szczególności: 

- uśrednioną tygodniową liczbę godzin zajęć dydaktycznych,

- uśrednioną tygodniową liczbę godzin ponadwymiarowych,

- okres rozliczenia,

- ilość godzin ponadwymiarowych przepracowanych w okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem świąt, 

okresów chorobowych i innych nieobecności, zastępstw doraźnych. 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 

Zbigniew Polakowski 
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Uchwała Nr XVIII/158/09  

Rady Gminy Augustów  

z dnia 26 czerwca 2009 r.  

 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach Gminy Augustów. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.156; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 

974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 42 

ust.7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 , Nr 170, 

poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 

176 , poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 

r. Nr 1, poz. 1 , Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Dla niżej wymienionych nauczycieli, nie ujętych w art. 42 ust. 3 ustawy– Karta Nauczyciela, ustala się 

tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: 

2. Godzina obowiązkowego wymiaru zajęć, o której mowa w pkt.1, wynosi 60 minut.  

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

obowiązki określone dla dwóch stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się w 

oparciu o zasadę proporcjonalności według wzoru: W = (A1 + A2): [(A1: B1) + (A2: B2)] gdzie: W - oznacza 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, A1, A2 - oznacza liczbę godzin poszczególnych 

stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły, B1, B2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 

ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. W przypadku łączenia w ramach stosunku pracy zajęć, dla których ustalono 3 

lub więcej różnych obowiązkowych wymiarów godzin zajęć wzór modyfikuje się odpowiednio. Wymiar, o którym 

mowa, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że czas poniżej 30 minut pomija się, a czas wynoszący 30 i więcej 

minut przyjmuje się za pełną godzinę. 

2. Przykładowy sposób wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w pkt.1. 

Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin według pensum 18 godzinnego i 21 godzin według pensum 

26 godzinnego (6 + 21) : (6/18 + 21/26) = 23,68, w zaokrągleniu 24 godziny. Podstawą do wyliczenia 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe jest w tym przypadku pensum 24 godziny.  

§ 3. Łączenie w ramach etatu zajęć o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze może występować w 

przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy – Karta 

Nauczyciela i pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.  

§ 4. Ustala się poniższe zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego: 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół wobec stanowisk nauczycielskich w kierowanych 

placówkach.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego  

U Z A S A D N I E N I E 

Art. 42 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela obliguje organ prowadzący szkołę 

lub placówkę do określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, a także wymiaru godzin dla 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin. Dotychczas na terenie Gminy Augustów nie występowała sytuacja, by wymiar 

godzin zajęć nauczycielskich był różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, jednak w związku z 

wdrażaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i gimnazjum biorąc pod 

uwagę zapisy rozporządzenia MEN z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. nr 54 poz. 442) należy spodziewać się takich rozwiązań w 

organizacji zajęć w szkołach, szczególnie w gimnazjach. Zgodnie z art. 91d pkt 1 cytowanej ustawy zadanie to 

należy do kompetencji Rady Gminy.  

Lp. Stanowisko  Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć  

1. Nauczyciel – pedagog szkolny 20 

2. Nauczyciel – psycholog szkolny 20 

3. Nauczyciel - rehabilitant 20 

4. Nauczyciel - logopeda 20 

1) zasady stosuje się dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których ustalony plan zajęć wynikający z 

planów nauczania lub organizacji pracy jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

2) nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, w pewnych okresach roku 

szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, zobowiązani są do realizowania w innych okresach roku szkolnego zwiększonej tygodniowej 

liczby godzin zajęć tak, aby średni ich wymiar w okresie całego roku szkolnego odpowiadał co najmniej 

obowiązkowemu wymiarowi zajęć dydaktycznych; 

3) informację o średniej tygodniowej liczbie godzin ustalonej według zasad określonych w pkt.2 dla 

poszczególnych nauczycieli, dyrektor szkoły zawiera w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny i podaje 

do wiadomości każdemu nauczycielowi; 

4) jeżeli przydział godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela obliczony według zasad określonych w pkt.2 

przekracza obowiązkowy tygodniowy wymiar, różnica pomiędzy średnią liczbą godzin przydzieloną 

nauczycielowi a obowiązkowym pensum stanowi godziny ponadwymiarowe; 

5) nauczyciel w okresie całego roku szkolnego ma prawo do wynagrodzenia w stałej wysokości odpowiedniej 

do uśrednionego wymiaru zajęć; 

6) nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny wymiar w poszczególnych 

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

zatrudnienia; 

7) przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć nie zrealizowane przez nauczyciela z powodów leżących 

po stronie pracodawcy, traktuje się do rocznego rozliczenia godzin jak godziny zrealizowane; 

8) w przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, rozliczenie z 

przydzielonych zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy. Za wszystkie przepracowane miesiące, 

przysługuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, a także za 

przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe; 

9) obowiązkiem dyrektora jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji zawierającej rozliczenie miesięczne i 

roczne realizowanych przez nauczyciela godzin, a w szczególności: 

- uśrednioną tygodniową liczbę godzin zajęć dydaktycznych,

- uśrednioną tygodniową liczbę godzin ponadwymiarowych,

- okres rozliczenia,

- ilość godzin ponadwymiarowych przepracowanych w okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem świąt, 

okresów chorobowych i innych nieobecności, zastępstw doraźnych. 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 

Zbigniew Polakowski 

ID: GMWVKVCXUOMYGKNPXSDXVRQVM. Niepodpisany. Strona 3 / 4



Uchwała Nr XVIII/158/09  

Rady Gminy Augustów  

z dnia 26 czerwca 2009 r.  

 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach Gminy Augustów. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.156; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 

974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 42 

ust.7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 , Nr 170, 

poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 

176 , poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 

r. Nr 1, poz. 1 , Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Dla niżej wymienionych nauczycieli, nie ujętych w art. 42 ust. 3 ustawy– Karta Nauczyciela, ustala się 

tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: 

2. Godzina obowiązkowego wymiaru zajęć, o której mowa w pkt.1, wynosi 60 minut.  

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

obowiązki określone dla dwóch stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się w 

oparciu o zasadę proporcjonalności według wzoru: W = (A1 + A2): [(A1: B1) + (A2: B2)] gdzie: W - oznacza 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, A1, A2 - oznacza liczbę godzin poszczególnych 

stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły, B1, B2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 

ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. W przypadku łączenia w ramach stosunku pracy zajęć, dla których ustalono 3 

lub więcej różnych obowiązkowych wymiarów godzin zajęć wzór modyfikuje się odpowiednio. Wymiar, o którym 

mowa, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że czas poniżej 30 minut pomija się, a czas wynoszący 30 i więcej 

minut przyjmuje się za pełną godzinę. 

2. Przykładowy sposób wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w pkt.1. 

Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin według pensum 18 godzinnego i 21 godzin według pensum 

26 godzinnego (6 + 21) : (6/18 + 21/26) = 23,68, w zaokrągleniu 24 godziny. Podstawą do wyliczenia 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe jest w tym przypadku pensum 24 godziny.  

§ 3. Łączenie w ramach etatu zajęć o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze może występować w 

przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy – Karta 

Nauczyciela i pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.  

§ 4. Ustala się poniższe zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego: 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół wobec stanowisk nauczycielskich w kierowanych 

placówkach.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego  

U Z A S A D N I E N I E 

Art. 42 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela obliguje organ prowadzący szkołę 

lub placówkę do określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, a także wymiaru godzin dla 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin. Dotychczas na terenie Gminy Augustów nie występowała sytuacja, by wymiar 

godzin zajęć nauczycielskich był różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, jednak w związku z 

wdrażaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i gimnazjum biorąc pod 

uwagę zapisy rozporządzenia MEN z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. nr 54 poz. 442) należy spodziewać się takich rozwiązań w 

organizacji zajęć w szkołach, szczególnie w gimnazjach. Zgodnie z art. 91d pkt 1 cytowanej ustawy zadanie to 

należy do kompetencji Rady Gminy.  

Lp. Stanowisko  Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć  

1. Nauczyciel – pedagog szkolny 20 

2. Nauczyciel – psycholog szkolny 20 

3. Nauczyciel - rehabilitant 20 

4. Nauczyciel - logopeda 20 

1) zasady stosuje się dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których ustalony plan zajęć wynikający z 

planów nauczania lub organizacji pracy jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

2) nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, w pewnych okresach roku 

szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, zobowiązani są do realizowania w innych okresach roku szkolnego zwiększonej tygodniowej 

liczby godzin zajęć tak, aby średni ich wymiar w okresie całego roku szkolnego odpowiadał co najmniej 

obowiązkowemu wymiarowi zajęć dydaktycznych; 

3) informację o średniej tygodniowej liczbie godzin ustalonej według zasad określonych w pkt.2 dla 

poszczególnych nauczycieli, dyrektor szkoły zawiera w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny i podaje 

do wiadomości każdemu nauczycielowi; 

4) jeżeli przydział godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela obliczony według zasad określonych w pkt.2 

przekracza obowiązkowy tygodniowy wymiar, różnica pomiędzy średnią liczbą godzin przydzieloną 

nauczycielowi a obowiązkowym pensum stanowi godziny ponadwymiarowe; 

5) nauczyciel w okresie całego roku szkolnego ma prawo do wynagrodzenia w stałej wysokości odpowiedniej 

do uśrednionego wymiaru zajęć; 

6) nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny wymiar w poszczególnych 

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

zatrudnienia; 

7) przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć nie zrealizowane przez nauczyciela z powodów leżących 

po stronie pracodawcy, traktuje się do rocznego rozliczenia godzin jak godziny zrealizowane; 

8) w przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, rozliczenie z 

przydzielonych zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy. Za wszystkie przepracowane miesiące, 

przysługuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, a także za 

przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe; 

9) obowiązkiem dyrektora jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji zawierającej rozliczenie miesięczne i 

roczne realizowanych przez nauczyciela godzin, a w szczególności: 

- uśrednioną tygodniową liczbę godzin zajęć dydaktycznych,

- uśrednioną tygodniową liczbę godzin ponadwymiarowych,

- okres rozliczenia,

- ilość godzin ponadwymiarowych przepracowanych w okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem świąt, 

okresów chorobowych i innych nieobecności, zastępstw doraźnych. 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 

Zbigniew Polakowski 
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