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Uchwała Nr XLIII/255/2009 
Rady Miasta  Świdnik 

z dnia 29 października 2009r. 
 
w sprawie: 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą oraz 
na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela 
 
Na podstawie: 
art. 18 ust. 2 pkt 15, art.41 ust.1i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 
w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.), po zasięgnięciu opinii Komisji 
Oświaty, Rodziny i Spraw Społecznych RM, Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
w szkołach i  przedszkolach, w następujący sposób: 
1) Wymiar etatu nauczycieli stanowić będzie suma ilorazów liczby realizowanych 

tygodniowo godzin pracy na danym stanowisku i obowiązkowego tygodniowego 
wymiaru godzin pracy na tym stanowisku, co obrazuje następujący wzór: 

WE =a/A + b/B (…), 
gdzie: 
- a, b, (…) - to liczba godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi zgodnie z arkuszem 

organizacyjnym placówki oświatowej; 
- A, B, (...) - to liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla 

poszczególnych stanowisk dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
- WE -  wymiar etatu nauczyciela. 
2) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli stanowić będzie iloraz 

łącznej liczby przepracowanych godzin przez nauczyciela i wymiaru etatu tego 
nauczyciela ((a+b)/WE); 

gdzie: 
- a, b.. ....- to liczba godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi  
- WE - to wymiar etatu nauczyciela 

2. W przypadku, gdy uzyskany wynik ilości godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć stanowić będzie liczbę nie należącą do liczb naturalnych, uzyskany tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zaokrągla się w ten sposób, że czas zajęć do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny i więcej zaokrągla się w górę do pełnej 
godziny. 
3. Wszystkie godziny realizowane przez nauczycieli, powyżej ustalonego tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin, o których mowa w ust. 1 stanowić będą godziny 
ponadwymiarowe dla nowo obliczonego pensum.  
 

§ 2 
Określa się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą oraz 
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na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty 
Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Miejska Świdnik, w pełnym wymiarze zajęć, według poniższych norm: 
 

 
Lp. 

 
Stanowisko 

Obowiązkowy 
tygodniowy 
wymiar godzin  

1 Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących 
zarówno dzieci sześcioletnie, jak i dzieci z młodszych grup wiekowych  

 
22 

2 Nauczyciele szkół podstawowych prowadzący zajęcia w oddziałach mieszanych, 
obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak i dzieci starsze  (oddziały Montessori) 

 
18 

3 Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, prowadzący zajęcia 
specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i przedszkolach 

20 

4 Nauczyciele wspomagający, posiadający specjalne przygotowanie pedagogiczne do 
pracy w  szkole integracyjnej lub ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi  

 
20 

5 Nauczyciele wspomagający, posiadający specjalne przygotowanie pedagogiczne do 
pracy w przedszkolu  integracyjnym lub ogólnodostępnym z oddziałami 
integracyjnymi   

 
25 

  
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnika. 
 

§ 4 
Traci moc Uchwała Nr XXVII/154/2008 Rady Miejskiej w Świdniku z dnia 27 sierpnia 
2008r.  w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli placówek oświatowych nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz pedagogów, psychologów, 
logopedów  zatrudnionych w pełnym wymiarze w przedszkolach, szkołach prowadzonych 
przez Gminę Miejską Świdnik. 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14. dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 
 
 

   Przewodniczący  
Rady Miasta Świdnik                                                                                

 
                                                                                       Janusz Królik 
 


