
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/481/2018 

RADY MIASTA USTROŃ 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli 

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

z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.),  art. 42 ust. 6 i 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) w związku z art. 76 pkt 22 lit. d ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203). 

Rada Miasta Ustroń uchwala: 

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń, obniża się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do wysokości określonej w tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęć 

1. Dyrektor szkoły każdego typu liczącej: 

- do 10 oddziałów 

- 11- 17 oddziałów 

- 18 i więcej oddziałów 

 

9 godzin zajęć 

5 godzin zajęć 

3 godziny zajęć 

2. Wicedyrektor szkoły każdego typu liczącej: 

- do 10 oddziałów 

- 11-17 oddziałów 

- 18 i więcej oddziałów 

 

13 godzin zajęć 

9 godzin zajęć 

7 godzin zajęć 

3. Dyrektor przedszkola każdego typu liczącego: 

- 2 oddziały 

- 3 oddziały 

- 4- 5 oddziały 

- 6 oddziałów i więcej 

 

10 godzin zajęć 

8 godzin zajęć 

6 godzin zajęć 

4 godzin zajęć 

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. 

§ 2. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, 

terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego w wymiarze 22 godziny. 

2. Pensum określone w ust. 1 ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Ustroń. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lipca 2018 r.

Poz. 4231



§ 3. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, dla których plan zajęć wynikający z planów 

nauczania lub organizacji pracy szkoły lub placówki oświatowej w danym okresie roku szkolnego 

nie wyczerpuje obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych 

i wychowawczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do zrealizowania w innych okresach trwania 

roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć - zwiększonego lub zmniejszonego - aby 

średni wymiar godzin zajęć w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu 

wymiarowi godzin zajęć, obowiązującego tych nauczycieli. 

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

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

3. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacji szkoły lub placówki oświatowej na dany rok szkolny 

przydzielono — w niektórych okresach — 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 ust. 1. 

4. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zajęć, realizującym różny tygodniowy 

wymiar godzin zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę określa się średni wymiar 

godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia. 

5. Wymiar tygodniowej obowiązkowej liczby godzin zajęć, określony zgodnie z zasadami zawartymi 

w ust.1 - 4 ustala dyrektor szkoły lub placówki oświatowej, indywidualnie — dla każdego nauczyciela, na 

jeden rok szkolny, powiadamiając go o tym pisemnie, przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr XX/225/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń. 

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

1 września 2018 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Artur Kluz 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4231


		2018-07-03T11:40:08+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




