
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV.430.2017 

RADY MIASTA WOJKOWICE 

z dnia 5 czerwca 2017 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich 

rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii w trybie 

art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 188  

z późn. zm.), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje 

§ 1.  Ustala się: 

1. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych; 

2. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono takiego wymiaru 

w ustawie - Karta Nauczyciela; 

3. zasady określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin. 

§ 2.  Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Wojkowice ustala się następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela: 

Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 

Dyrektor szkoły liczącej 8-20 oddziałów 5 

Dyrektor szkoły liczącej 4 -7 oddziałów 8 

Wicedyrektor szkoły 9 

Dyrektor przedszkola liczącego 1- 2 oddziały 10 

Dyrektor przedszkola liczącego 3 - 4 oddziały 8 

Dyrektor przedszkola liczącego 5 i więcej oddziałów 6 

Wicedyrektor przedszkola 10 

§ 3.  Wymiar zajęć ustalonych zgodnie z § 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 
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§ 4. 1.  W przypadkach uzasadnionych warunkami funkcjonowania szkoły, powodującymi znaczne 

zwiększenie zadań dyrektora, wicedyrektora lub realizacją dodatkowych zadań zleconych przez organ 

prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego - dyrektorowi przedszkola/szkoły może być przyznane 

zwolnienie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 udziela się na okres nie dłuższy niż jeden rok szkolny, na wniosek 

zainteresowanego dyrektora. 

§ 5. 1.  Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin ustala się według 

następujących norm: 

Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy 20 

Nauczyciel wspomagający 18 

Nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną 18 

Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne, 

korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne i inne 

o charakterze terapeutycznym, tyflopedagog, 

surdopedagog, oligofrenopedagog. 
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Nauczyciel przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzących zajęcia 

w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci 

sześcioletnie, jak i dzieci z innych grup wiekowych 
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2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ( pensum), o którym mowa w ust. 1 

oblicz się według wzoru: W= (X1+X2 +… ): [ X1:Y1)+ (X2:Y2) +(… ) ], gdzie W – oznacza 

tygodniowo obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,W1,X2,.. – 

oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi na danym stanowisku w arkuszu organizacyjnym 

szkoły, przedszkola, Y1,Y2 ..–  oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych określonych dla stanowisk wymienionych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela 

oraz tabeli w §1 niniejszej uchwały. Wymiar zatrudnienia przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę 

do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną. Wszystkie godziny ponad tak ustalony 

wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe. 

3. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć wymiar zatrudnienia wyliczony zgodnie 

z ust. 1 zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1 zaokrągla się do pełnej godziny 

w ten sposób, że wymiar mniejszy niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny i więcej liczy się za 

pełną godzinę. 

5. Dla wyliczenia tygodniowej liczby godzin obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub placówce w celu 

uzupełnienia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć stosuje się zasady określone w ust 1 i 3. 

6. Dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć ustala się 

indywidualnie na jeden rok szkolny. 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice. 

§ 7.  Tracą moc: 

1. Uchwała Nr XX/109/2000 Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 września 2000 roku w sprawie 

szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w przedszkolach i szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania o obowiązku ich realizacji,/ 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów zatrudnionych w szkołach. 
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2. Uchwała Nr XXVII/130/05 Rady Miasta Wojkowice z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

mgr Mateusz Mania 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 3702


		2017-06-20T08:48:00+0000
	Polska
	IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




