
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/226/2017 

RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 446, z późn. zm.) w związku z  art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i3  w związku z art. 91 d 

pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 

poz. 60 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający z planu 

nauczania lub organizacji pracy przedszkola, szkoły lub placówki w danym okresie roku szkolnego 

nie wyczerpuje obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, powinien w innych okresach danego roku szkolnego realizować 

taką liczbę godzin zajęć (zwiększoną lub zmniejszoną), aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu całego 

roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć. 

2. Praca wykonywana zgodnie z zadaniami rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć, określonymi w ust. 1, nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych. 

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

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

zajęć przekraczać 1
1
/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 

4. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć 

przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny 

zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych 

w ust1. 

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

powinien być dla każdego nauczyciela określony w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany 

nauczycielowi do wiadomości, przed rozpoczęciem roku szkolnego. 
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6. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć 

w poszczególnych okresach roku szkolnego, w akcie stanowiącym podstawę nawiązania stosunku pracy należy 

określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia. 

§ 2. 1.  Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Sośnicowice, obniża się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych do wysokości określonej poniżej w tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Obowiązkowy tygodniowy wymiar 

zajęć 

1 Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie liczącego: 

-  1 oddział 20 

2 Dyrektor przedszkola czynnego powyżej 5 godzin dziennie 

liczącego: 

-  1 oddział 17 

2 Dyrektor przedszkola powyżej 5 godzin dziennie liczącego: 

2 oddziały 12 

3 Dyrektor przedszkola powyżej 5 godzin dziennie liczącego: 

3 oddziały i więcej 10 

4 Dyrektor szkoły każdego typu liczącej: 

- do 6 oddziałów 

- od 7 do 8 oddziałów 

- od 9 do 12 oddziałów 

- od 13 i więcej oddziałów 

8 

6 

5 

0 

5. Wicedyrektor szkoły 

- 10 

6. Kierownik świetlicy 

- do 30 wychowanków 

- od 31 do 80 wychowanków 

od 81 do 120 wychowanków 

 

 

20 

16 

14 

 

 

2. Wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje on 

tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono to zastępstwo. 

§ 3. 1.  Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela, tj.: pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, nauczyciel specjalista prowadzący 

inne zajęcia specjalistyczne ustala się na 20 godzin. Przez godzinę zajęć nauczycieli należy rozumieć 60 minut. 

§ 4.  Określa się wzór na tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin, w sposób następujący: 

 

 

gdzie: 

- a - liczba godzin realizowanych z pensum A 

- A - pensum z danego wymiaru 

- b - liczba godzin realizowanych z pensum B 

- B - pensum z danego wymiaru 

- C - suma części etatów realizowanych z różnych wymiarów 
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- Jeżeli C = 1 w tym przypadku występuje pełny etat, bez nadgodzin 

- Jeżeli C > 1 nadgodziny wyliczamy w następujący sposób: 

 

 

 

 

 

gdzie: 

- X - liczba godzin przypadająca na pełny etat nauczyciela realizującego etat z różnych wymiarów. Liczbę 

godzin ponadwymiarowych wylicza się następująco: 

 

gdzie: 

- n - liczba godzin ponadwymiarowych płaconych ze stawki dla etatu, którego realizowana jest większa część. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XII/91/2015 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28 października 2015 r. 

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania 

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach 

organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin. 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2017 r.  

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach 

 

 

Regina Bargiel 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 2488


		2017-04-10T10:43:49+0000
	Polska
	IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




