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UCHWAŁA NR XLIII/213/2010
RADY GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

z dnia 12 lipca 2010 r.

w sprawie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym 

stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 
674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy 

uchwala co następuje: 

§ 1. 1) Określa się: 

a) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 

b) zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 
zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, 

c) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli, 

d) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

2) Niniejszą uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Wielopole Skrzyńskie. 

§ 2. 1) Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, wynikający z planów 
nauczania w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, realizuje 
w innych okresach trwania roku szkolnego taki wymiar tygodniowej liczby zajęć, aby średni wymiar zajęć 
nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi zajęć 
obowiązującego tego nauczyciela. 

2) . Praca wykonywana zgodnie z ust. 1 nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych, z zastrzeżeniem ust.3. 

3) Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono większą liczbę godzin niż 
ich średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu całego roku szkolnego godziny realizowane powyżej ustalony 
zgodnie z ust. 1 wymiar są godzinami ponadwymiarowymi. 

4) Plan zajęć ustalony zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 1 powinien być określony dla każdego nauczyciela 
w arkuszu organizacji szkoły na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości na piśmie przed 
rozpoczęciem roku szkolnego. 

5) W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został 
ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą 
ustania stosunku pracy z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar 
zrealizowanych zajęć 

§ 3. 1) Nauczycielom, zajmującym stanowisko kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela do wysokości ustalonej w tabeli: 

 
Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy 
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wymiar zajęć 
1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego: 

·         2 oddziały, 
·         3 oddziały,
·         4 - 5 oddziałów. 

10 
8 
6 

2. Dyrektor szkoły każdego typu liczącej: 
·         do 4 oddziałów, 
·         5 - 6 oddziałów,
·         7 - 8 oddziałów,
·         9 - 16 oddziałów,
·         17 i więcej oddziałów,
-         wicedyrektor o 4 godziny więcej. 

12 
10 
8 
5 
3 

3 Wicedyrektor szkoły liczącej: 
-         od 12 do 16 oddziałów, 
-         powyżej 17 oddziałów 

9 
7 

2) * 

3) *1) 

4) Wymiar zajęć ustalony w ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, z tym, że obowiązuje on tych 
nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zlecono nauczycielowi 
zastępstwo. 

§ 4. 1) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się, według 
wzoru: W = (x1 + x2 +... + xn ) 

             (x1 : y1 ) + (x2 : y2 ) +... + (xn : yn ) 

gdzie: 

x1 , x2 ,..., xn – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu 
organizacji szkoły, 

y1 , y2 ,..., yn – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, 
wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz w § 5 niniejszej 
uchwały.. 

2) Liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustaloną według wzoru, o którym mowa w ust. 
1 zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że część godziny do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełna godzinę. 

3) Wszystkie godziny zrealizowane powyżej tak ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, 
stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela. 

§ 5. Określa się obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli: 

1) pedagoga szkolnego na 30 godzin tygodniowo, 

2) logopedy na 25 godzin tygodniowo, 

3) psychologa na 30 godzin tygodniowo. 

4) nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną: 

a) dla dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na 22 godziny tygodniowo, 

b) dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum na 18 godzin tygodniowo, 

5) nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą : 
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a) dla dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na 22 godziny tygodniowo, 

b) dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum na 18 godzin tygodniowo. 

6) nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, z przewagą dzieci uczęszczających do 
oddziału przedszkolnego, jak i dzieci innych grup wiekowych na 22 godziny tygodniowo, 

7) innych specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne na 20 godzin tygodniowo. Przez zajęcia 
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz, 
a także na rzecz ich rodzin, przez nauczycieli wymienionych w ust. 1, należy rozumieć zajęcia grupowe 
i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, 
profilaktycznychi korekcyjnych. 

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy, zaś nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego. 

§ 7. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr VIII/46/03 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono 
stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku 
prowadzenia tych zajęć. 

2) Uchwała Nr XXXIII/166/06 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz zasad ustalania pensum 
dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Robert Pieczonka

1) § 3 ust. 2 i 3 uchylono rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego - znak P.II.0911-96/10 z dnia 18 sierpnia 
2010r. 


