
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/229/17 

RADY GMINY SUWAŁKI 

z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących  

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki 

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 2016 r. poz. 1379, z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy 

godziny zajęć o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się według wzoru: 

TWG = ( a+b+…): [(a:x)+ (b:y) +…..)], przy czym: 

1) TWG – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego zajęcia  

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; 

2) a, b – oznacza liczbę godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez danego nauczyciela; 

3) x, y – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela lub określony odrębną uchwałą Rady Gminy Suwałki dla poszczególnych zajęć realizowanych 

przez takiego nauczyciela. 

2. Liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć określoną stosownie do ust. 1 zaokrągla  

się do pełnej godziny w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny zaokrągla się w dół, a co najmniej 0,5 godziny 

i więcej zaokrągla się w górę. 

3. W sytuacji, jeżeli łączna liczba godzin realizowanych przez nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 

przekracza liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć obliczonego zgodnie  

z zasadami określonymi w tym ustępie, za podstawę obliczenia liczby godzin ponadwymiarowych i wartości 

godziny ponadwymiarowej, przyjmuje się wskazany tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin. 

§ 2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć pełnozatrudnionego nauczyciela, prowadzącego zajęcia  

w warunkach określonych w § 1, zobowiązanego do pracy winnej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego 

wymiaru godzin ustala się według zasad określonych w § 1. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XII/115/07 Rady Gminy Suwałk z 10 grudnia 2007 r. w sprawie 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. 

Podlaskiego z 2007 r. Nr 289, poz. 3401). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. 
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. 

Przewodniczący Rady 

Marek Jeromin 
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