
 

 

UCHWAŁA NR XLV/338/2017 

RADY GMINY CHORKÓWKA 

z dnia 22 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

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

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), 

w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.), Rada Gminy Chorkówka uchwala, co następuje: 

§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach 

wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Chorkówka. 

§ 2. 1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego ustalony tygodniowy plan zajęć, 

w niektórych okresach roku szkolnego, nie wyczerpuje tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

lub przekracza ten wymiar, powinien w innych okresach danego roku szkolnego realizować taką liczbę godzin 

zajęć, aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu 

obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć. 

2. Praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć, określonymi w ust. 1, nie jest pracą wykonywaną w godzinach ponadwymiarowych. 

3. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany semestr nauki przydzielono liczbę godzin 

zajęć przekraczającą tygodniowy wymiar godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć 

realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony według zasad ustalonych 

w ust. 1. 

4. Zapisy ust. 1-3 nie dotyczą nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

§ 3. 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny tygodniowy wymiar 

zajęć w poszczególnych okresach semestru nauki, w umowie o pracę określa się średni wymiar godzin zajęć dla 

całego okresu odbywania zajęć dydaktycznych w okresie rozliczeniowym. 

2. Dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1, okresem rozliczeniowym jest semestr nauki. 
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§ 4. 1. Nauczyciel nie realizujący tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, na żadnym ze stanowisk, o którym mowa 

w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jest zatrudniony w pełnym wymiarze, gdy suma ilorazów realizowanych 

przez niego godzin zajęć na danym stanowisku i liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

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

2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze, wymiar zatrudnienia wyliczony zgodnie 

z ust. 1 zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 określa 

się jako wynik dzielenia liczby realizowanych godzin zajęć przez sumę ilorazów wyliczoną zgodnie z ust. 1. 

4. Tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o której mowa w ust. 3 zaokrągla się 

z dokładnością do jednej godziny. 

5. Dla wyliczenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub placówce w celu 

uzupełnienia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, stosuje się zasady określone w ust. 3 i 4. 

§ 5. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami, nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 

zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się według następujących norm: 

 

Lp. Stanowisko – typ (rodzaj) szkoły Tygodniowa liczba 

godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych, 

opiekuńczych  

1. Nauczyciele – pedagodzy i psycholodzy szkolni 20 

2. Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, 

obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak i innych grup wiekowych 

22 

 

§ 6. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych określony na podstawie odrębnych 

przepisów i ustala się zgodnie z tabelą: 

 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru 

zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych, 

opiekuńczych 

1. Dyrektor przedszkola liczącego:  

 a) 1 – 2 oddziały 14 

 b) 3 i więcej oddziałów 12 

2. Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum i zespołu szkół liczącej:  

 a) do 4 oddziałów 12 

 b) 5 – 6 oddziałów 10 

 c) 7 – 8 oddziałów 8 

 d) 9 oddziałów 6 

 e) 10 - 12 oddziałów 4 

 f) powyżej 12 oddziałów 3 
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2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko wicedyrektora ustala się zniżkę tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z tabelą: 

Lp. Liczba oddziałów Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru 

zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych, 

opiekuńczych 

1. do 15 oddziałów 16 

2. od 16 do 18 oddziałów 14 

3. powyżej 18 oddziałów 12 

3. Kierownikowi świetlicy szkolnej z dożywianiem zmniejsza się tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin z tytułu prowadzenia kuchni o 3 godziny na każde 100 żywionych uczniów oraz o 2 godziny na każdą 

grupę wychowawczą. 

4. Do obliczenia liczby oddziałów w przypadku zespołów szkół sumuje się oddziały wszystkich typów 

szkół i placówek wchodzących w skład zespołu szkół. Szkolne Schronisko Młodzieżowe traktuje się  jako 

jeden oddział. 

§ 7. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 6 ust.1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on od 

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

co najmniej miesięcznej nieobecności nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą spowodowanej inną 

przyczyną niż urlop wypoczynkowy. 

§ 8. Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach mogą mieć przydzielone godziny 

ponadwymiarowe w sposób i w wymiarze określonym w art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Chorkówka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie 

zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 

Nauczyciela, ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono 

stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zmieniona uchwałą 

Nr XX/159/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 stycznia 2016 r. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Chorkówka 

 

Maciej Jan Sekuła 
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