
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/297/13 

RADY GMINY ŁUŻNA 

z dnia 30 grudnia 2013 roku 

w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym 

tygodniowym wymiarze godzin a także nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy  
Karta Nauczyciela, obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole funkcje kierownicze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt. 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Łużna uchwala, co następuje:  

§ 1. Zatrudnienie nauczyciela na różnych stanowiskach, dla których określony został różny tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin może nastąpić wyłącznie, gdy:  

1. Nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy – Karta 

Nauczyciela.  

2. Nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje do wszystkich stanowisk, na jakich ma być zatrudniony. 

§ 2. 1. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 

nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Łużna, łączących w ramach etatu 

zajęcia o różnym wymiarze pensum określa się według wzoru:  

    

N = (a1+a2+...)/[(a1/p1)+(a2/p2)+(.../...)]  

N- tygodniowy , obowiązkowy wymiar zajęć,  

p1,p2 ... – liczba godzin pensum dla danego przedmiotu,  

a1, a2 ... – liczba godzin realizowanych przez nauczyciela w ramach danego przedmiotu. 

2. Każda godzina powyżej ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zgodnie 

z ust. 1 stanowi godzinę ponadwymiarową.  

3. Wymiar, o którym mowa w ust.1, oblicza się w ułamku dziesiętnym i zaokrągla do pełnych godzin w ten 

sposób, że wielkości nieprzekraczające 0, 49 pomija się, a 0, 50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.  

4. Odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie tygodniowego, obowiązkowego czasu pracy nauczyciela 

i jego rozliczenie ponoszą dyrektorzy szkół 
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§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 

ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

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

psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 

zajęć w kształceniu zaocznym ustala się według następujących norm:  

Lp. Stanowisko 
Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar godzin 

1.   Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i doradcy zawodowi w szkołach 

i placówkach w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty  

 

 26 

2. Dla ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy 

zawodowego przez godzinę zajęć należy rozumieć jednostkę 60-minutową. 

§ 4. Dyrektorom oraz nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Łużna obniża się tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, ze 

względu na szczególne warunki pracy w szkołach oraz wielkość i typ szkoły w sposób określony w tabeli:  

Lp. Nazwa placówki 
Wymiar godzin po 

zniżce 

1 
Szkoła Podstawowa w Biesnej, Szkoła Podstawowa w Bieśniku, Zespół Szkolno- 

Przedszkolny w Mszance 
9 ( etat 18) 

2 
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łużnej, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli 

Łużańskiej 
7 (etat 22) 

3 Samorządowe Przedszkole w Szalowej 14 (etat 25) 

4 Samorządowe Przedszkole w Łużnej 11 (etat 25) 

5 Zespół Szkół w Łużnej, Zespół Szkół w Szalowej 3 (etat 18) 

6 

Wicedyrektorzy szkół:  

Zespół Szkół w Szalowej  

Zespół Szkół w Łużnej 

 

12 (etat 18) 

8 (etat 18) 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łużna.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Maria Myśliwiec 
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