
 

 

UCHWAŁA NR VIII/94/2019 

RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie określenia: -  zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

 - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowisko kierownicze; - wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,  zatrudnionych 

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pobiedziska 

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

z 2019 r., poz. 506) oraz art. 42 ust.7, art. 42a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 967 ze zm.) w związku z art 6 pkt 14) ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

z 2018r., poz. 2245 ze zm)  Rada Miejska Gminy Pobiedziska, uchwala co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz 967 ze zm.); 

2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe, zespoły szkół, przedszkola i oddziały przedszkolne 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Pobiedziska; 

3) nauczycielu - należy przez to rozumieć, także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego 

zatrudnionego w szkole podstawowej, zespole szkół, przedszkolu, oddziale przedszkolnym; 

4) pensum - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz. 

§ 2. Ustala się: 

1) Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 

plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

2) Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, 

o których mowa w art. 42 ust 6 ustawy - Karta Nauczyciela; 

3) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 

prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela. 

§ 3. 1. Nauczyciel, dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje 

obowiązującego go tygodniowego wymiaru godzin zajęć, jest zobowiązany do nauczania w odpowiednio 

większej liczbie godzin w innych okresach roku szkolnego bez uznania ich za pracę w godzinach 

ponadwymiarowych. 
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2. Dla nauczyciela, któremu w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin 

zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są 

godziny realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony według zasad 

ustalonych w ust.1. 

3. Ustalony dla nauczyciela, na zasadach określonych w ust.1, tygodniowy wymiar godzin zajęć, różny 

w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w okresach zwiększonego wymiaru godzin zajęć 

przekraczać 1,5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. 

4. Dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć, realizującego różny wymiar godzin zajęć 

w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar zajęć dla całego 

okresu zatrudnienia. 

5. Różny w poszczególnych okresach roku szkolnego plan zajęć, do którego odnoszą się zasady ust. 1-4, 

powinien być dla każdego nauczyciela określony w arkuszu organizacji na dany rok szkolny i podany 

nauczycielowi do widomości przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

§ 4. Zasady ustalania nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin, gwarantowane są zgodnie z art. 42 ust 5c ustawy - 

Karta Nauczyciela. 

§ 5. Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 

gwarantowane są zgodnie z art. 42 ust 6a ustawy - Karta Nauczyciela. 

§ 6. 1. Dyrektorom i wicedyrektorom, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią 

w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych do wymiaru określonego w tabeli: 

L.p. Stanowisko kierownicze 
Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych 

1. 

Dyrektor szkoły (zespołu) liczącego:  

a) do 8 oddziałów 8 

b) od 9 do 12 oddziałów 5 

c) od 13 do 16 oddziałów 4 

d) 17 i więcej oddziałów 3 

2. 

Dyrektor przedszkola, liczącego:  

a) do 5 oddziałów 10 

b) od 6 i więcej oddziałów 6 

3. 

Wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącego:  

a) do 8 oddziałów 12 

b) od 9 do 12 oddziałów 9 

c) od 13 do 16 oddziałów 8 

d) 17 i więcej oddziałów 7 

4.  

Wicedyrektor przedszkola, liczącego:  

a) do 5 oddziałów 14 

b) od 6 i więcej oddziałów 10 

2. W stosunku do nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków kierowniczych w zastępstwie, 

tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć ustalony w ust. 1, stosuje się : 

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie 

obowiązków; 

- za dany miesiąc, jeżeli nauczycielowi powierzono pełnienie obowiązków od pierwszego dnia tego miesiąca. 

Przestaje się stosować z końcem miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić te obowiązki. 
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4. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora, wicedyrektora, 

nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który obowiązki 

kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, można zwolnić ich 

w całości od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 ustawy 

Karta Nauczyciela. Zwolnienia udziela się na czas określony, nie dłużej niż rok szkolny, na wniosek 

zainteresowanego wraz z uzasadnieniem. 

§ 7. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 

prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela, zatrudnionych 

w pełnym wymiarze zajęć określa tabela: 

L.

p. 
Stanowisko  

Tygodniowy, obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

1. Pedagog 22 

2. Psycholog 22 

3. Logopeda 22 

4. Doradca zawodowy 22 

5. 

Nauczyciel przedszkola-oddziału przedszkolnego 

w przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzący 

zajęcia w grupach mieszanych obejmujący zarówno dzieci 

6 - letnie, jak i dzieci z innych grup wiekowych, 

w przypadku większej liczby dzieci 6 - letnich 

22 

6. 

Nauczyciel przedszkola-oddziału przedszkolnego 

w przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzący 

zajęcia w grupach mieszanych obejmujący zarówno dzieci 

6- letnie, jak i dzieci z innych grup wiekowych, 

w przypadku większej liczby dzieci 3, 4 i 5 - letnich 

25 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska. 

§ 9. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LIX/535/18 Rady Miejskiej Gminy 

Pobiedziska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia:  

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 

plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowisko kierownicze; 

- wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,  zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Pobiedziska. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 

(-) Józef Czerniawski 
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