
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/216/17 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 26 września 2017 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1189 ze zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych prowadzonych z uczniami lub wychowankami, albo na ich rzecz, przez nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela: 

Lp. Stanowiska 

Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

1. 
Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi - zatrudnieni we wszystkich 

typach szkół i przedszkoli 
20 

2. 
Doradcy zawodowi w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Hyżne 
18 

3. Nauczyciele wspomagający w punktach przedszkolnych 25 

4. Nauczyciele wspomagający w oddziałach przedszkolnych 22 

5. Nauczyciele wspomagający w szkołach podstawowych 18 

§ 2. Dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

w ramach stosunku pracy, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych 

przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane 

powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe. 

§ 3. Jeżeli wymiar ustalony wg zasad w § 2 wynosi co najmniej 0,98 to nauczyciel jest zatrudniony 

w pełnym wymiarze godzin. Nauczyciel taki otrzymuje wynagrodzenie za doraźne zastępstwa po uzupełnieniu 

godzin do wymiaru 1,00. 

§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, 

że czas zajęć do 0,50 pomija się, a co najmniej 0,50 godziny liczy się za pełną godzinę. 

§ 5. Przykładowy sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 
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§ 7. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr V/28/07 Rady Gminy Hyżne z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

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

obowiązkowym wymiarze godzin. 

2) Uchwała Nr XXVIII/217/09 Rady Gminy Hyżne z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian 

w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Hyżne, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Hyżne 

 

 

Bogusław Kotarba 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/216/17 

Rady Gminy Hyżne 

z dnia 26 września 2017 r. 

Przykłady naliczania pensum i liczby godzin ponadwymiarowych: 

Przykład 

Nauczyciel realizuje łącznie 8 godzin, w tym 2 godziny według pensum 20-to godzinnego i 6 godzin 

według pensum 25 godzinnego 

2/20 + 6/25 = 0,1 + 0,31 = 0,41 etatu 

Jeżeli więc 0,41 etatu stanowi 8 godzin, to pensum wynosi 19 godzin (8 : 0,41 = 19,05).  

Przykład 

Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 21 godzin według pensum 25 godzinnego i 6 godzin 

według pensum 20 godzinnego: 

21/25 + 6/20 = 0,84 + 0,3 = 1,14 etatu 

Jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to pensum wynosi 24 godziny (27 : 1,14 = 23,68) pozostałe 

3 godziny stanowią pracę w godzinach ponadwymiarowych. 

W przypadku gdy nauczyciel w ramach etatu uczy 7 godzin języka polskiego według pensum 

18 godzinnego oraz 4 godziny pracuje jako nauczyciel bibliotekarz według 30 godzinnego pensum  

to jego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi 7/18 + 4/30 = 0,39 + 0,13 = 0,52 etatu. Jeżeli 

więc 0,52 etatu stanowi 11 godzin, to pensum wynosi 21 godzin (11 : 0,52= 21,15). 

Przykład 

W przypadku gdy nauczyciel w ramach etatu uczy 12 godzin języka polskiego według pensum 

18 godzinnego oraz 12 godzin pracuje jako nauczyciel bibliotekarz według 30 godzinnego pensum to jego 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi 12/18 + 12/30 = 0,67 + 0,40 = 1,07 etatu. Jeżeli więc 

1,07 etatu stanowi 24 godziny, to pensum wynosi 22 godziny (24: 1,07 = 22,43), dodatkowo 2 godziny 

ponadwymiarowe. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 3546


		2017-11-02T10:24:22+0000
	Polska
	Marcin Jacek Zaborniak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




