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UCHWAŁA NR XLI/317/14
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad
ich rozliczania oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
Na podstawie art. 42 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2014 r. poz. 191 t.j. ), po zaopiniowaniu projektu uchwały przez związki zawodowe – opinia pozytywna,
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
2) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela;
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:
a) nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela;
b) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
c) pedagogów;
d) psychologów;
e) logopedów;
f) doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ).
§ 2. 1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający z planu
nauczania lub organizacji pracy przedszkola lub szkoły 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 zajęć.
2. Praca wykonywana zgodnie zasadami rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
określonymi w ust. 1, nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.
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3. 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 ust. 1.
4. 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 1,5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
5. Różny w poszczególnych okresach roku szkolnego plan zajęć, do którego odnoszą się zasady określone
w 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.
§ 3. 1. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, którym powierzono stanowiska kierownicze
obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela według następujących norm:

Lp.
Stanowisko kierownicze według wielkości i typu placówki
1. Dyrektor przedszkola liczącego:

Tygodniowy wymiar zajęć

- do 3 oddziałów

8

- 4 do 5 oddziałów

5

2.

Wicedyrektor przedszkola

10

3.

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:

4.

5.

- do 6 oddziałów
- od 7 do 10 oddziałów
- 11 i więcej oddziałów
Dyrektor gimnazjum liczącego:
- do 6 oddziałów
- od 7 do 10 oddziałów
- 11 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum

8
5
3
8
5
3
7

2. Przepisy ust. 1 mają odpowiednio zastosowanie do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.
3. Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określone w ust. 1 lub 2, stosuje się
odpowiednio:
1) od pierwszego dnia objęcia stanowiska – w stosunku do dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub
przedszkola;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie
obowiązków kierowniczych w zastępstwie i przestaje stosować z końcem miesiąca, w którym nauczyciel
przestał pełnić te obowiązki.
§ 4. 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola, w przypadku gdy warunki funkcjonowania placówki powodują
znaczne zwiększenie zadań, może być zwolniony częściowo lub całkowicie z obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, na wniosek dyrektora udziela Burmistrz Miasta Kostrzyn nad
Odrą, określając jednocześnie okres, na który udzielono zwolnienia.
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3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może być cofnięte w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn
uzasadniających zwolnienie.
§ 5. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:
1) nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy;
2) pedagogów;
3) terapeutów pedagogicznych;
4) psychologów;
5) logopedów;
6) doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty
według następujących norm:

Stanowisko

Lp.
1.
2.
3.

4.

5.

Tygodniowy
obowiązkowy wymiar
godzin
Pedagodzy, terapeuci pedagogiczni, psycholodzy i logopedzi zatrudnieni
23
w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach
Doradcy zawodowi prowadzący zajęcia związane z wyborem kierunku
25
kształcenia i zawodu
Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzący
18
zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi i młodzieżą
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim
Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzący
18
zajęcia w oddziale specjalnym dla dzieci i młodzieży upośledzonych
w stopniu umiarkowanym lub znacznym
Nauczyciele prowadzący zajęcia w grupach przedszkolnych mieszanych,
25
obejmujących dzieci sześcioletnie i innych grup wiekowych

§ 6. 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, o których mowa w ust. 1 ustala się jako
iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych
tygodniowych wymiarów godzin zajęć, tj.
W = (a 1 +a 2 + … + a n) : (a 1 /b 1 + a 2 /b 2 + … + a n /b n)
gdzie:
W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela,
an - oznacza liczbę godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi
w arkuszu organizacyjnym szkoły,
bn – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla poszczególnych stanowisk.
3. Wymiar godzin obliczany według wzoru określonego w ust. 2 zaokrągla się w ten sposób, że wartości
równe pół godziny lub więcej zaokrągla się do pełnej godziny. Godziny przydzielone powyżej tak obliczonej
liczby godzin przypadających na etat są godzinami ponadwymiarowymi.
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§ 7. 1. Traci moc uchwała Nr XIX/192/2000 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 28 września 2000 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć godzin
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Traci moc uchwała Nr XIX/193/2000 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 28 września 2000 r. w sprawie
zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w różnym
wymiarze godzin pełen etat.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2014r.

Przewodniczący Rady
Miasta
Tadeusz Łysiak

