
UCHWAŁA NR IX/114/19
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 42 ust. 7 pkt 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. 1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego ustalony plan zajęć w pewnych 
okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, powinien w innych okresach danego roku szkolnego realizować odpowiednio większą 
liczbę godzin zajęć, tak aby średni tygodniowy wymiar godzin zajęć w ciągu całego roku szkolnego 
odpowiadał obowiązującemu tego nauczyciela tygodniowemu wymiarowi godzin zajęć.

2. Ustalony na zasadach określonych w ust. 1 wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego, nie może w okresach realizacji większej liczby godzin zajęć przekraczać 1,5 tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

3. Wzór wyliczenia średniego tygodniowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1, stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.

4. Średni tygodniowy wymiar godzin zajęć wyliczony według wzoru, o którym mowa w ust. 3, zaokrągla 
się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za 
pełną godzinę.

§ 2. Dla nauczyciela, którego średni tygodniowy wymiar godzin zajęć, określony zgodnie z § 1, przekracza 
obowiązujący tego nauczyciela tygodniowy wymiar godzin zajęć, godziny realizowane ponad tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/296/05 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie 
szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie

Tomasz Wesołowski
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Załącznik do uchwały Nr IX/114/19

Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 30 maja 2019 r.

Wzór wyliczenia średniego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, dla którego ustalony plan
zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązkowego tygodniowego wymiaru

godzin zajęć dydaktycznych

L1 = A × W × 4,16

L2 = B × M × 4,16

L3 = [(L1 + L2) : (W + M)] : 4,16, gdzie:

L1 - całkowita liczba godzin w okresie zwiększonego wymiaru godzin zajęć

A - tygodniowa liczba godzin w okresie zwiększonego wymiaru godzin zajęć

W - liczba miesięcy w okresie zwiększonego wymiaru godzin zajęć

4,16 - średnia liczba tygodni w miesiącu

L2 - całkowita liczba godzin w okresie zmniejszonego wymiaru godzin zajęć

B - tygodniowa liczba godzin w okresie zmniejszonego wymiaru godzin zajęć

M - liczba miesięcy w okresie zmniejszonego wymiaru godzin zajęć

L3 - średni tygodniowy wymiar godzin zajęć

Przykład:

Nauczyciel, którego pensum wynosi 18 godzin tygodniowo, realizuje 23 godziny tygodniowo przez okres
8 miesięcy i 15 godzin tygodniowo przez okres 2 miesięcy.

A = 23 godziny

B = 15 godzin

W = 8 miesięcy

M = 2 miesiące

L1 = 23 × 8 × 4,16 = 765,44

L2 = 15 × 2 × 4,16 = 124,80

L3 = [(765,44 + 124,80) : (8 + 2)] : 4,16 = 21,40

Nauczyciel przez okres 10 miesięcy nauki realizuje średnio 21 godzin tygodniowo, co daje 3 godziny
ponadwymiarowe w tygodniu.
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