
UCHWAŁA NR L/469/2018
RADY GMINY CZARNA

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  w przedszkolach i szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Czarna, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli oraz  zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017, 
poz. 1875),  art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d ust. 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2017, poz. 1189 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące zasady obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  osobom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach  i zespołach szkolno-przedszkolnych, 
prowadzonych przez Gminę Czarna oraz rozmiary tych obniżek:stanowisko    
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1) .dyrektor szkoły i zespołu szkolno-  przedszkolnego, liczących:

- do  4    oddziałów                                                                     12 godzin

- 5 – 7    oddziałów 10 godzin

- 8 – 10  oddziałów                                                                       7 godzin

- 11 - 15  oddziałów 6 godzin

- 16 i więcej                                                                                   4 godziny

2) .dyrektor przedszkola liczącego:

- do  2   oddziałów                                                                       16 godzin

- 3 – 4   oddziałów                                                                       12 godzin

- 5 i więcej                                                                                   10 godzin

3) .wicedyrektorzy szkół każdego typu (przedszkola, szkoły i zespołu szkolno-przedszkolnego) obowiązani są do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w wymiarze o 6 godzin wyższym od 
wymiaru ustalonego dla dyrektorów.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni           
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

3. Obniżki obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w ust. 1 i 2,  stosuje się 
odpowiednio:

a) od pierwszego dnia objęcia stanowiska – w przypadku dyrektora lub wicedyrektora szkoły,  zespołu szkolno-
przedszkolnego lub przedszkola;

b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie 
obowiązków kierowniczych w zastępstwie i przestaje się stosować z końcem miesiąca, w którym nauczyciel 
przestał pełnić te obowiązki.

4. Rada Gminy może na wniosek Wójta, na czas określony lub bezterminowo obniżyć  osobie, której 
powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole, zespole szkolno-przedszkolnym  obowiązkowy  
tygodniowy wymiar godzin zajęć,  określony  w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały albo zwolnić z obowiązku realizacji 
tych zajęć  jeżeli warunki funkcjonowania  przedszkola, szkoły, zespołu szkolno-przedszkolnego  powodują 
znaczne zwiększenie zadań.
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§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, 
logopedów szkolnych i terapeutów pedagogicznych, ustala się według następujących norm: stanowisko

tygodniowy pełny wymiar godzinpedagog, psycholog, doradca 
zawodowy  logopeda szkolny, 22 godziny terapeuta pedagogiczny Godzina zajęć  trwa 60 minut.

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk  o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w sposób 
następujący:

1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się 
jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych  w ramach poszczególnych 
tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik 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. Godziny wyliczone ponad ten 
wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

2. Sposób wyliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin oraz sposób obliczania liczby godzin ponadwymiarowych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc  Uchwała Nr XXIII/201/2016  Rady Gminy Czarna z dnia 18 kwietnia 2016 roku  w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Czarna, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin .

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego, z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem 01 września 2018 roku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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Załącznik do Uchwały Nr L/469/2018

Rady Gminy Czarna

z dnia 28 lutego 2018 r.

Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, organ 
prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Łączenie w ramach etatu, zajęć o różnym obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin  dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Czarna, umożliwia zastosowanie optymalnych rozwiązań 
przy opracowywaniu projektów arkuszy organizacyjnych placówek. Nauczyciel w ramach jednego etatu będzie 
mógł realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, np.: świetlicowe, biblioteczne, 
logopedyczne, dla których przewidziany jest różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.

SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIĄZKOWEGO TYGODNIOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ 
NAUCZYCIELI REALIZUJĄCYCH W RAMACH STOSUNKU PRACY OBOWIĄZKI OKREŚLONE DLA 
STANOWISK O RÓŻNYM  TYGODNIOWYM OBOWIĄZKOWYM WYMIARZE GODZIN

A. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć – bez nadgodzin

1. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 22 godziny, w tym 9 godz. z tygodniowego wymiaru

18-godzinnego i 13 godz. z tygodniowego wymiaru  26-godzinnego, to: 9/18 + 13/26 = 0,50 + 0,50 = 1 etat, 
więc obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć wynosi 22 godziny; brak godzin ponadwymiarowych

2. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 18 godzin, w tym 10 godz. .z tygodniowego wymiaru 18-godzinnego i 8 
godzin z tygodniowego wymiaru 22-godzinnego, to: 10/18 + 3/22 = 0,93 etatu. Pełny etat dla tego nauczyciela, to: 
18 godzin : 0,93 etatu = 19,36 godz., a zaokrąglając do pełnych godzin = 19 godzin.

B. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć– z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych

1. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 13 godz. z tygodniowego wymiaru

18-godzinnego i 12 godz. z tygodniowego wymiaru 26-godzinnego, to: 13/18 + 12/26 = 0,72 + 0,46 = 1,18 
etatu. Jeżeli 1,18 etatu stanowi 25 godz., to proporcjonalnie 1 etat stanowi 21,18 godzin,  ponieważ 25:1,18 = 
21,18 godz., zaokrąglając do pełnych godzin = 21 godzin; 25 godz. – 21 godz. = 4 godziny, które są 
4 godzinami ponadwymiarowymi.
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