DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 30 czerwca 2015 r. Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Data: 2015-06-30 15:14:58

Poz. 1210
UCHWAŁA NR VIII/55/2015
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zasad rozliczania 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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191), Rada Gminy Przytoczna uchwala co następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Przytoczna.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Konrad Golec

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin
§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze,
prowadzącego zajęcia określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, ustala się
proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa w ust. 1 wylicza się
według następującego wzoru:
W = (P1+P2+…+Pn):[(P1:G1) + (P2:G2) + …+ (Pn:Gn)]
gdzie:
W - oznacza ustalony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,
P1, P2, …, Pn - oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną
nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,
G1, G2, …, Gn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych określonych dla danych stanowisk.
Przykład:
a) Nauczyciel w ramach zajęć określonych w arkuszu organizacyjnym ma przydzielonych 9 godz. zajęć
dydaktycznych według 18 godzinnego pensum i 13 godzin według 26 godzinnego pensum tj. 9/18 + 13/26 =
1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar (pensum) wynosi, obliczamy dzieląc liczbę realizowanych przez
nauczyciela godzin tj. 22 przez 1 w wyniku otrzymujemy 22 – brak godzin ponadwymiarowych.
b) Nauczyciel realizuje 15 godzin w bibliotece według 30 godzinnego pensum, 6 godzin dydaktycznych
według 18 godzinnego pensum i 6 godzin zajęć świetlicowych według 26 godzinnego pensum tj. 15/30 +
6/18 + 6/26 = 1,06. Tygodniowy obowiązkowy wymiar (pensum) wynosi, obliczamy dzieląc liczbę
realizowanych przez nauczyciela godzin tj. 27 przez 1,06 w wyniku otrzymujemy 25,47, zaokrąglając do
pełnych godzin tj. 25 godzin – w omówionym przypadku nauczyciel realizuje 2 godziny ponadwymiarowe.
2. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin, w ten sposób, że wielkości
nie przekraczające 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej godziny.
3. Wartość godzin ponadwymiarowych oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania danego
nauczyciela i ustalonego pensum.
4. Pensum dla tych nauczycieli ustala się indywidualnie dla każdego i na jeden rok szkolny.
5. Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze pensum może dochodzić tylko w wyjątkowych
przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami Karty
Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji do nauczania
danego przedmiotu.
6. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
nauczyciela uzupełniającego etat w innej szkole ustala się według zasad określonych w § 1.
7. Za prawidłowe ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela odpowiada
dyrektor szkoły.

