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UCHWAŁA NR XXXIX/336/2010
RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH

z dnia 25 maja 2010 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę 

Krzanowice realizujących etat łączony. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,) Rada Miejska w Krzanowicach uchwala: 

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony tj. realizującym w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
zajęć dydaktycznych opiekuńczych i wychowawczych w ramach jednego etatu, ustala się pensum 
proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć. 

2. Godziny realizowane powyżej pensum określonego wg. zasad z ust. 1, są godzinami 
ponadwymiarowymi. 

3. Sposób naliczania pensum według zasady w proporcjonalności o której mowa w ust. 1, 
zawiera załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do ustalenia wymiaru czasu pracy od 
1 września 2010 roku. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Henryk Tumulka
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/336/2010

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 25 maja 2010 r.

Sposób naliczania pensum według zasady proporcjonalności 

1. Nauczyciel realizuje łącznie 20 godzin, w tym: 9 wg pensum 18 godzinnego i 11 godzin wg 
22 godzinnego 9/18+11/22=0,5+0,5=1,00 więc tygodniowy wymiar godzin wynosi 20 godzin, 
brak godzin ponadwymiarowych. 

2. Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym: 6 godzin wg pensum 18 godzinnego i 21 
godzin wg pensum 26 godzinnego 6/18+21/26=0,33+0,81=1,14 jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 
godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godzin, zaokrąglając do pełnych godzin - 24 
godzin, pozostałe 3 godzin stanowią godziny ponadwymiarowe. 

3. Nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym: 15 godzin wg pensum 18 godzinnego i 10 
godzin wg pensum 26 godzinnego: 15/18 + 10/26=0,83+0,39=1,22 jeżeli 1,22 etatu stanowi 25 
godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20,49 godzin, zaokrąglając do pełnych godzin – 20 
godzin, pozostałe 5 godzin stanowią godziny ponadwymiarowe. . 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Henryk Tumulka


