
Projekt 
Uchwała Nr XXXII.0006.M2014 

Rady Gminy w Siennicy 
z dnia 22 maja 2014 r. 

w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Gminy w Siennicy 
uchwala, co następuje: 

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się według 
następującego wzoru: 

W=fxl+x2+...+xnJ: f(xl:yl)+(x2:y2) +...+ (xn :yn)J 

gdzie: 
W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych, 
xl,x2,xn - oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi na danym 
stanowisku w arkuszu organizacji szkoły, przedszkola, 
y l , y2,yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i niniejszej uchwale. 

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 oblicza się w ułamku dziesiętnym i zaokrągla w ten 
sposób, że wielkości wynoszące do 0,4999 pomija się, a 0,5000 i więcej podwyższa się do 
pełnej godziny. 

3. Godziny zrealizowane powyżej pensum ustalonego na podstawie §1 ust. 1 uchwały 
stanowią zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe. 

4. Tygodniowy obowiązkowy czas pracy dla nauczyciela ustala się indywidualnie dla 
każdego nauczyciela na rok szkolny. 
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5. Odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy 
nauczyciela i jego rozliczenie ponoszą dyrektorzy placówek. 

6. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania 
i ustalonego pensum nauczyciela. 

§ 2 . 

1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych dla: 

Pedagoga: w wysokości 26 godzin 
Logopedy: w wysokości 26 godzin 
Psychologa: w wysokości 26 godzin 

2. Dla ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy pedagoga, psychologa 
i logopedy udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 
1) w formie zajęć rozwijających uzdolnienia lub zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przez 
godzinę rozumie się 45 minut 
2) w formie zajęć specjalistycznych i innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie 
wskazanej w ust. 2 lit. a przez godzinę rozumie się 60 minut. 

§ 3 . 

Regulacje zawarte w niniejszej uchwale stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica. 

§ 4 . 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica. 

§ 5 . 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 września 2014 roku. 



Uzasadnienie 

Projekt uchwały stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej w artykule 42 ust. 7 pkt. 3 
ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2014 r., poz. 191). Zgodnie z brzmieniem wskazanych 
wyżej uregulowań ustawowych, organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową (Rada 
Gminy), określa zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 
0 różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz ustala tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
1 placówkach prowadzonych przez ten organ. Dla wspomnianych wyżej nauczycieli, którzy 
prowadzą zajęcia rozliczane według różnego tygodniowego pensum godzin, uchwała określa 
tzw. uśrednione pensum. Projekt reguluje również tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 
nauczycieli pedagogów, logopedów oraz psychologów, ustalając wymiar zajęć dla tych grup 
pracowników na 26 godzin tygodniowo. Uchwałę uzgodniono ze związkami zawodowymi 
działającymi w sferze edukacji na terenie Gminy Siennia. 

Przykładowy sposób naliczania łączonego pensum nauczyciela: 

1) Nauczyciel uczy 3 godziny historii oraz prowadzi 13 godzin zajęć na świetlicy 
W=(3+13) : [(3:18)+(13:26)] = 16: (0,1666+0,5000) = 16 : 0,6666 = 24,0024 = 24 
/pensum nauczyciela/ 
3+13 = 16 /godziny z arkusza organizacyjnego/ 
Nauczyciel jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć 16/24 etatu 

2) Nauczyciel uczy 9 godzin języka angielskiego i pracuje w szkolnej bibliotece 15 godzin 
tygodniowo 

W=(9+15) : [(9:18)+(15:30)] = 24 : (0,5000+0,5000) = 24 : 1 = 24 / pensum 
nauczyciela/ 
9+15 = 24 /godziny z arkusza/ 
Nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze - brak godzin ponadwymiarowych 

3) Nauczyciel uczy 15 godzin języka polskiego i pracuje 10 godzin tygodniowo w szkolnej 
bibliotece 

W= (15+10): [(15:18)+(10:30)] - 25 : (0,8333+0,3333)=25 : 1,1666 = 21,4297 = 21 
/pensum nauczyciela/ 
15+10 = 25 /godziny z arkusza/ 
Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela wynosi 21 godzin + 4 
godziny ponadwymiarowe. 

Przedmiotowa uchwała ma zastosowanie do nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne, 
opiekuńcze i wychowawcze w ramach jednego stosunku pracy, dla których przewidziana jest 
różna liczba godzin, szczególnie w przypadku braku możliwości zatrudnienia nauczyciela na 
jednym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy. 



Wszystkie godziny realizowane przez nauczycieli powyżej ustalonego tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w § 1 pkt. 1 uchwały stanowić będą 
godziny ponadwymiarowe dla nowo obliczonego pensum. 
Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, realizujących 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin. 
Pensum uśrednione nie preferuje żadnej z obowiązkowych norm czasu pracy w ramach, 
których nauczyciel wykonuje swoje obowiązki lecz ustala nową normę proporcjonalną do 
wagi i ilości wykonywanych obowiązków. 


