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UCHWAŁA Nr XLVII/436/09 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 22 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 

w szkołach (zespołach szkół) i placówkach oświatowych, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć 

oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 - 

Karty Nauczyciela. 

 

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2), pkt 3), art. 42a 
ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1) ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 
r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z 
dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 
2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii 
związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada 
Miasta Ełku uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Zasady udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 
w szkołach (zespołach szkół) i placówkach oświatowych, 
zasady zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć 
oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów i 
doradców zawodowych określa załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 

Miasta Ełku. 
 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/216/04 z dnia 

28 września 2004 roku w sprawie zasad udzielania i 
rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku 
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli: pedagogów, logopedów i psychologów. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Ełku 
Waldemar Paweł Pieńkowski 

 
 
 
Załącznik 
do uchwały Nr XLVII/436/09 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 22 grudnia 2009 r. 

 
Zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach 
szkół) i placówkach oświatowych, zasady zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 - Karty Nauczyciela. 
 

 
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze w szkołach, przedszkolach, Centrum Edukacji 
Ekologicznej - prowadzonych przez Miasto Ełk, obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
z późn. zm.) zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, o liczbę 
godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym 
nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem 
określonym w poniższej tabeli, w następującej wysokości: 
 

Lp. Stanowisko kierownicze 

Obniżony - 
tygodniowy 

wymiar 
godzin zajęć 

1 Dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu, 
liczącej: 

- 

 - 9-16 oddziałów 5 

 - 17-20 oddziałów 4 

 - 21 i więcej oddziałów 2 

2 Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu, - 

liczącej: 

 - 9-16 oddziałów 10 

 - 17 i więcej oddziałów 9 

3 Dyrektor przedszkola czynnego minimum 5 godzin 
dziennie, liczącego: 

- 

 - 2-3 oddziały 10 

 - 4-5 oddziałów 8 

 - 6-9 oddziałów 6 

 - 10 i więcej oddziałów 4 

4 Wicedyrektor przedszkola liczącego: - 

 - 6-8 oddziałów 20 

 - 9-10 oddziałów 16 

 - 11 i więcej oddziałów 12 

 
§ 2. Wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z § 1 

odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono 
te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym powierzono nauczycielowi zastępstwo. 
 
 



§ 3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, 

którym powierzono stanowiska kierownicze ustala się w 
danym roku szkolnym w oparciu o liczbę oddziałów 
zatwierdzonych w arkuszu organizacji szkoły lub placówki. 

 
§ 4. 1. Zwalnia się Dyrektora szkoły lub placówki w 

danym roku szkolnym od obowiązku realizacji zajęć, o 
których mowa w § 1, w następujących przypadkach: 
 
  1) wykonywania przez szkołę lub placówkę szczególnie 

złożonych zadań, 
  2) wykonywania przez szkołę lub placówkę zadania 

nałożonego przez organ prowadzący szkołę lub 
placówkę, 

  3) szkoły lub placówki będącej w fazie jej tworzenia lub 
likwidacji. 

 
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą 

pozostałych nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze. 

 
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do 

dokonywania czynności związanych ze zwolnieniami o 
których mowa w ust. 1, tj. w przypadkach, o których mowa 
w ust. 1, pkt 1), 2) i 3). 

 
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 następuje na 

wniosek Dyrektora szkoły po stwierdzeniu zaistnienia 
przypadku (ów) określonych ust. 1. 

 
§ 5. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole 

macierzystej w pełnym wymiarze zajęć, któremu 
powierzono zadania doradcy metodycznego, obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w 
następującej wysokości: 
 
  1) 5 godz. tygodniowo - w przypadku powierzenia 

nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w 
zakresie edukacji przedszkolnej, 

  2) 3 godz. tygodniowo - w przypadku powierzenia 
nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie 
danego przedmiotu nauczania lub bloku przedmiotów. 

 
2. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić: 
 

  1) na uzasadniony wniosek dyrektora placówki 
doskonalenia nauczycieli sprawującego nadzór 
pedagogiczny nad pracą nauczycieli-doradców 
metodycznych zatrudnionych w szkołach 
macierzystych i placówkach prowadzonych przez 
Gminę Miasto Ełk, 

  2) po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły macierzystej, w 
której nauczyciel jest zatrudniony, 

  3) po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez 
Prezydenta Miasta Ełku. 

 
§ 6. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla 

nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 - Karty 
Nauczyciela ustala się w następującej wysokości: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lp. Stanowisko 

Obowiązkowy 
tygodniowy 

wymiar 
godzin zajęć 

1 pedagog szkolny 25 

2 psycholog 20 

3 doradca zawodowy 25 

4 logopeda 20 

5 nauczyciel prowadzący zajęcia terapeutyczne 18 

6 
nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze 

18 

7 
nauczyciel prowadzący zajęcia z gimnastyki 
korekcyjnej 

18 

8 
nauczyciel prowadzący zajęcia w klasie 
przyszpitalnej 

18 

9 

Nauczyciele przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych prowadzący zajęcia w grupach 
mieszanych obejmujących dzieci 6-letnie i dzieci 
5-letnie. 

22 

 
§ 7. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin 
ustala się według następujących norm: 
 

Lp. Stanowisko 

Obowiązkowy 
tygodniowy 

wymiar 
godzin zajęć 

1 
nauczyciel realizujący 11 godzin w oddziale 
przedszkolnym i 9 godzin przedmiotu 

20 

2 
nauczyciel realizujący 13 godzin świetlicy i 9 
godzin przedmiotu 

22 

3 
nauczyciel realizujący 15 godzin biblioteki i 9 
godzin przedmiotu 

24 

4 
nauczyciel realizujący 13 godzin świetlicy i 11 
godzin w oddziale przedszkolnym 

24 

5 
nauczyciel realizujący 11 godzin w oddziale 
przedszkolnym i 15 godzin biblioteki 

26 

6 
nauczyciel realizujący 15 godzin biblioteki i 13 
godzin świetlicy 

28 

 
2. Nauczyciel przedmiotów w różnym wymiarze 

godzin, realizujący tygodniowo więcej godzin zajęć w 
stosunku do normy zawartej w powyższej tabeli, realizuje 
godziny ponadwymiarowe stanowiące różnicę między 
obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem 
godzin zajęć określonym w powyższej tabeli, a 
realizowanym wymiarem godzin zajęć. 

 
3. Sposób przeliczenia przedstawia poniższy przykład: 

Nauczyciel realizujący etat połączony z 13/26+11/18, tj. w 
myśl ust. 2 oraz poz. 2 w powyższej tabeli, rozliczany jest 
w następujący sposób: pensum godzin tego nauczyciela 
wynosi 22 godziny tygodniowo, zaś nauczyciel ten 
realizuje 24 godziny tygodniowo. 
Realizuje więc 2 godziny ponadwymiarowe, w tym 
2 godziny ponadwymiarowe z etatu nauczyciela 
przedmiotu (11 godz. - 9 godz.). 
 

4. Sposób wyliczenia wymiaru etatu nauczyciela 
realizującego etat połączony w niepełnym obowiązkowym 
wymiarze godzin przedstawia poniższy przykład: 
Nauczyciel realizujący etat połączony z 13/26+6/18, tj. w 
myśl ust. 1 ( poz. 2 w tabeli) - wymiar etatu nauczyciela 
wyliczany jest w sposób następujący: 
13/26=0,5 z etatu świetlicy, 
6/18=0,33 z etatu nauczyciela przedmiotu 
0,5+0,33=0,83 etatu, 
 

5. Wartość godziny ponadwymiarowej nauczycieli, o 
których mowa w ust. 1 oblicza się według stawki 
osobistego zaszeregowania i ustalonego pensum, przy 
czym pensum tych nauczycieli ustala się indywidualnie dla 
każdego na dany rok szkolny. 
 

 


