
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/198/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH 

z dnia 21 czerwca 2017 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w  ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o  różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym. (Jednolity tekst: 

Dz. U. z  2016  r. poz.  446  z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7  pkt 3  i art. 91d pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 

1982  r. Karta Nauczyciela (Jednolity tekst: Dz. U. z  2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Kisielicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Kisielice określa się: 

1) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 

zawodowych i niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 

niniejszej uchwały, 

2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/58/2012 Rady Miejskiej w  Kisielicach z dnia 28 listopada 2012 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli (Dz. 

Urz. Woj. Warm.-Maz. z  2012 r., poz. 3645). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic. 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach 

mgr Janusz S. Więcek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 lipca 2017 r.

Poz. 3101



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/198/2017 

Rady Miejskiej w Kisielicach 

z dnia 21 czerwca 2017 r. 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 

zawodowych i  niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach  

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

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

pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych 

w  art. 42 ust. 3  ustawy z  dnia 26 stycznia 1982  r. Karta Nauczyciela: 

Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych 

1. Nauczyciel pedagog, psycholog, logopeda 25 

2. Nauczyciel przedszkola, szkół prowadzących 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze 

18 

3. Nauczyciel przedszkola, oddziału 

przedszkolnego przy szkołach podstawowych 

prowadzących zajęcia w grupach „mieszanych” 

obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak 

i dzieci innych grup wiekowych 

22 

4. Nauczyciel wspomagający w przedszkolu, 

asystent nauczyciela 

25 

5. Nauczyciel wspomagający w szkole  

podstawowej, asystent nauczyciela 

25 

6. Doradca zawodowy 25 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/198/2017 

Rady Miejskiej w Kisielicach 

z dnia 21 czerwca 2017 r. 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o  różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, 

prowadzącego zajęcia określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, ustala się według 

metody dopełnienie do pełnego etatu: na danym stanowisku z obowiązku głównego. 

Poniżej podaje się przykłady wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli 

w oparciu, o które określa się godziny ponadwymiarowe: 

a) nauczyciel realizuje 10 godzin z pensum 18 (10/18), 13 godzin z pensum 26 (13/26) oraz 3 godziny 

z pensum 30 (3/30), czyli 10/18 + 13/26 + 3/30. Jeżeli nauczyciel zatrudniony jest na cały etat z pensum 

18 (obowiązek główny) i łączy etat z innego wymiaru, uzupełnia mu się etat do 18 godzin. Dopełnia się 

nauczycielowi do etatu godzinami w kolejności od największego pensum (najkorzystniej dla nauczyciela), 

czyli 10/18 + 3/18 + 5/18 = 18/18. Pozostaje 8/26. Pozostałe godziny będą stanowiły godziny 

ponadwymiarowe, płacone z tego wymiaru w którym je realizuje. Tj. 8 godzin ponadwymiarowych 

liczonych z pensum 26. Etat nauczyciela: 18/18 + 8/26 = 1,30 

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 2 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,49 pomija się, 

a co najmniej 0,50 godziny przyjmuje się za pełną. 

§ 2. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 

nauczycieli zobowiązanych do pracy w  innej szkole lub placówce oświatowej w celu uzupełnienia 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się według zasad określonych w §1  ust. 1. 

§ 3. Różnica między tygodniowym wymiarem godzin przydzielonych, a ustalonych tygodniowym 

obowiązkowym wymiarem godzin stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych, które oblicza się według stawki 

osobistego zaszeregowania i  ustalonego pensum. 

§ 4. Pensum dla tych nauczycieli ustala się indywidualnie dla każdego i na jeden rok szkolny. 

Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o których mowa wyżej, jest dyrektor 

szkoły, który zatrudnia nauczyciela. 
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