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UCHWAŁA NR 721/2010
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć - w ramach 
łączenia pensum - dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) w związku 
z art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami). 

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala: 

§ 1. 
Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze 
i wychowawcze, dla których przewidziana jest różna liczba godzin tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć w ramach jednego etatu. 

§ 2. 
Łączenie w ramach etatu zajęć o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze może 
występować tylko w przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań 
przewidzianych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 
i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji do 
prowadzenia zajęć. 

§ 3. 
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin ustala dyrektor szkoły wg zasad określonych w § 4 niniejszej uchwały. 

§ 4. 
1. W celu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, należy zsumować ilość godzin 
przydzielonych w organizacji pracy szkoły i podzielić je przez współczynnik "i" wg 
wzoru: 

i = (x1 :y1 ) + (x2 :y2 ) + (x3 :y3 ) + (x4 :y4 ) + ... , 

gdzie x1 , x2 , x3 , x4 - liczba godzin przydzielona nauczycielowi w organizacji pracy szkoły, 

y1 , y2 , y3 , y4 - tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć. 
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2. Dzieląc łączną liczbę godzin nauczyciela przydzieloną w organizacji pracy szkoły przez 
wyliczony współczynnik otrzymujemy obowiązujący nauczyciela tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć. 

3. Ustalony w powyższy sposób wynik należy zaokrąglić do pełnych godzin w ten sposób, że 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela do 0,5 godziny pomija się, 
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

4. Godziny zajęć przydzielone powyżej wymiaru ustalonego zgodnie z zasadami, o których 
mowa w ust. 1, 2 i 3 są godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 ust. 2 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela. 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich. 

§ 6. 
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Siemianowic 

Śląskich 

Andrzej Gościniak


