
UCHWAŁA NR 32/V/2015
RADY GMINY KROCZYCE

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin a także określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), 
art. 42 ust. 7 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)

Rada Gminy Kroczyce

- uchwala -

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, przez nauczycieli nie wymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, 
ustala się według następujących norm:

1) pedagog szkolny - 25 godzin

2) psycholog szkolny - 25 godzin

3) logopeda - 25 godzin

§ 2. 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 
proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela godzin zajęć.

2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w ust.1 ustala się 
według następującego wzoru:

W = (a1 + a2 +… + an) : [(a1 : b1) + (a2 : b2) +…+ (an : bn)]

gdzie:
W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela,

a1, a2,...,an – oznacza liczbę godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi w arkuszu 
organizacyjnym szkoły,

b1, b2,..., bn – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla poszczególnych stanowisk.

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin należy ustalić z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, 
że wartość poniżej 0,5 godziny pominąć a co najmniej 0,5 godziny zaokrąglić do pełnej godziny.

4. Jeżeli ilość godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły jest większa, niż 
ustalony dla tego nauczyciela obowiązkowy wymiar godzin, należy od liczby godzin przydzielonych 
nauczycielowi odjąć liczbę godzin ustaloną zgodnie z treścią ust. 2. Tak ustalona liczba godzin stanowi dla 
nauczyciela pracę w godzinach ponadwymiarowych.

§ 3. Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

1) zasady stosuje się dla nauczycieli szkół, dla których ustalony plan zajęć wynikający z planów nauczania lub 
organizacji pracy jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
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2) nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, w pewnych okresach roku szkolnego 
nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
zobowiązani są do realizowania w innych okresach roku szkolnego zwiększonej tygodniowej liczby godzin 
zajęć tak, aby średni ich wymiar w okresie całego roku szkolnego odpowiadał co najmniej obowiązkowemu 
wymiarowi zajęć dydaktycznych,

3) informację o średniej tygodniowej liczbie godzin ustalonej według zasad określonych w pkt.2 dla 
poszczególnych nauczycieli, dyrektor szkoły zawiera w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny i podaje 
do wiadomości każdemu nauczycielowi przed rozpoczęciem roku szkolnego,

4) jeżeli przydział godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela obliczony według zasad określonych w pkt.2 
przekracza obowiązkowy tygodniowy wymiar, różnica pomiędzy średnią liczbą godzin przydzieloną 
nauczycielowi a obowiązkowym pensum stanowi godziny ponadwymiarowe,

5) nauczyciel w okresie całego roku szkolnego ma prawo do wynagrodzenia w stałej wysokości odpowiedniej do 
uśrednionego wymiaru zajęć,

6) nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny wymiar w poszczególnych 
okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć całego okresu 
zatrudnienia,

7) przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć nie zrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby 
lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktuje się do rocznego rozliczenia godzin jak godziny 
zrealizowane, z wyjątkiem godzin ponadwymiarowych,

8) w przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, rozliczenie 
z przydzielonych zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy. Za wszystkie przepracowane miesiące, 
przysługuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, a także za 
przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 202/XXVIII/2002 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie 
szczegółowych zasad określających tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli pracujących 
w różnym wymiarze godzin oraz zasady jego obliczenia i wypłacania powstałych godzin ponadwymiarowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kroczyce

Wanda Karoń
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