
 

 

 

UCHWAŁA Nr XIX/209/12 

RADY  GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono 

funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia 

z przedmiotów o różnym wymiarze 

 

 

 

       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,     

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,                      

poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181,   poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 

poz.327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, 

z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, 

Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,              

poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz zgodnie z art.42 ust.7 pkt 2 i art.91d pkt 1 ustawy z dnia         

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, 

Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 102, poz. 689, Nr 158,                   

poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,              

poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, 

poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205,                     

poz. 1206) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

 

         § 1.  Określa się na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w art. 42 ust. 7  

i art. 42a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”: 

 

     1) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych  

w art. 42 ust. 3 ustawy, 

 

     2) zasady udzielania i rozmiar zniżek, których mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, 

 

     3) zasady ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze, 

 

     4) przypadki, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można 

obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia. 

 

          § 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie 

wymienionych w art. 42 ust. 3  ustawy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały. 

  

          § 3. 1. Ustala się zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach. 
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         2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, o liczbę godzin zajęć równą różnicy obowiązującego nauczyciela  

tygodniowego wymiaru zajęć i wymiaru określonego w załączniku nr 2 do Uchwały. 

 

        3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 2 dla nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, obowiązujące od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi 

zastępstwo.  

 

      § 4. 1. Ustala się obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin. 

 

      2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze 

prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się jako sumę 

wymiarów etatów wynikających z liczby realizowanych godzin w ramach przedmiotów             

w stosunku do obowiązującego dla tych przedmiotów tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin. Etat ustala się według przedmiotu, dla którego wymiar jest korzystniejszy. 

 

      3. Godziny zajęć przydzielone powyżej wymiaru ustalonego w ust. 1 są godzinami 

ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela. 

 

      4. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej 

szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć ustala się według zasad 

określonych w ust. 1. 

 

        § 5.  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko kierownicze w szkole/ zespole można zwolnić częściowo lub całkowicie od 

obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 3 ust. 2, w następujących 

przypadkach: 

1) wykonywanie przez szkołę szczególnie złożonych zadań, 

2) wykonywanie przez szkołę zadania nałożonego przez organ prowadzący, 

3) szkoły będącej w fazie jej tworzenia lub likwidacji. 

 

       2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 następuje na wniosek dyrektora Szkoły i może 

być udzielone na czas określony, jednak nie dłużej niż na jeden rok szkolny. 

 

      3. Zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin może być cofnięte w 

każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie z tych zajęć. 

 

      4. W szczególnych wypadkach podyktowanych wyłącznie zaspokojeniem potrzeb 

kadrowych nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze w szkole, korzystającemu          

z obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć, mogą być przydzielone godziny 

ponadwymiarowe w maksymalnym wymiarze nie wyższym niż ½ ustalonego tygodniowego 

wymiaru godzin określonego w tabeli.  Przydzielenie godzin ponadwymiarowych musi 

wynikać z potrzeb szkoły lub potrzeby przydzielenia większej liczby godzin zajęć 

wynikających z planu nauczania danego przedmiotu. 
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      5. Upoważnia się Wójta Gminy Złotów do dokonywania czynności związanych ze 

zwolnieniami, o których mowa w ust.1 oraz o przydzieleniu godzin ponadwymiarowych,               

o których mowa w ust.4. 

 

      § 6. 1. Określa się normy zatrudnienia nauczyciela bibliotekarza szkolnego w szkołach 

podstawowych i gimnazjach. 

 

1) cały etat przy liczbie uczniów powyżej 300, 

  2)   ½ etatu przy liczbie uczniów od 146 do 300, 

  3)   przy liczbie uczniów do 145 wymiar godzin zajęć bibliotekarza ustala się biorąc pod 

uwagę 1 godzinę tygodniowo na każdych 10 uczniów.  

 

      2.  Przez liczbę uczniów należy rozumieć planowaną liczbę uczniów na początku roku 

szkolnego. 

 

      3. W przypadku braku możliwości zatrudnienia nauczyciela bibliotekarza w szkołach 

wymienionych w ust.1 czynności związane z prowadzeniem biblioteki mogą być powierzone 

nauczycielom-dydaktykom danej szkoły i płacone według zasad jak za godziny  

ponadwymiarowe. Za podstawę ustalenia stawki wynagrodzenia za godzinę  

ponadwymiarową należy przyjmować wymiar zajęć obowiązujący nauczyciela - bibliotekarza 

szkolnego. 

 

        § 7. Traci moc Uchwała Nr  XXXVII/400/01 Rady Gminy Zlotów z dnia 27 grudnia  

2001 r. w sprawie ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli 

zatrudnionych w gimnazjach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów 

oraz Uchwała Nr XL/420/02 Rady Gminy Zlotów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXXVII/400/01 Rady Gminy Zlotów z dnia 27 grudnia 2001 r.                

w sprawie ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych              

w gimnazjach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów. 

 

       § 8.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

       § 9.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 września 2012 r. 

 

 

. 
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                                                                                       Załącznik nr 1 do UCHWAŁY  Nr XIX/209/12 

                                                                                       RADY  GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

                                                                                       w sprawie ustalenia tygodniowego  obowiązkowego   
                                                                                       wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek   

                                                                                       godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym  

                                                                                       powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru  

                                                                                       godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia 

                                                                                       z przedmiotów o różnym wymiarze 

 

 

 

 

 

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych                           

w art. 42 ust. 3  ustawy: 

 

 

 

 

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin 

1 Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno- 

wychowawcze 

 

18 

2 Nauczyciele przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych prowadzący zajęcia w grupach 

mieszanych pod względem wieku dzieci, które 

obejmują dzieci sześcioletnie i młodsze 

 

 

22 

3 Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi 

 

26 
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                                                                                      Załącznik nr 2 do UCHWAŁY  Nr XIX/209/12 

                                                                                       RADY  GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

                                                                                       w sprawie ustalenia tygodniowego  obowiązkowego   
                                                                                       wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek   

                                                                                       godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym  

                                                                                       powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru  

                                                                                       godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia 

                                                                                       z przedmiotów o różnym wymiarze 

 

 

 

 

 

Tygodniowa zniżka godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska           

kierownicze w szkołach 

 

 

 

Lp. Stanowisko Tygodniowy obniżony 

wymiar zajęć 

1 

                  

Dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej: 

 
 

1)  17 i więcej oddziałów 3 

2)  9 – 16 oddziałów 5 

3)  8 oddziałów 8 

4)  7 oddziałów  9 

5)  6 oddziałów 10  

6) do 5 oddziałów 11 

2 Wicedyrektor szkoły /zespołu 

 

1) 12 i więcej oddziałów 

 

10 
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U z a s a d n i e n i e 

 

       do Uchwały Nr XIX/209/12 RADY  GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2012  r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono 

funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia 

z przedmiotów o różnym wymiarze 

 

 

 

      Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela organ 

prowadzący szkołę m.in. określa zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze         

w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią  w zastępstwie 

nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze 

      Obowiązująca obecnie Uchwała Nr XXXVII/400/01 Rady Gminy Złotów z dnia                

27 grudnia 2001 r. regulująca przedmiotowy zakres, wymaga zmiany ze względu na 

nieaktualność części zapisów. 

 

      W porównaniu do poprzedniej regulacji, niniejsza uchwała wprowadza szereg zmian 

między innymi: 

 

1. usuwa zapis mówiący o zwalnianiu dyrektorów z obowiązku realizacji tygodniowego 

wymiaru przez Zarząd Gminy - kompetencja w tym zakresie należy do rady oraz zapis 

mówiący o powierzeniu przez Zarząd  Gminy pełnienia obowiązków dyrektora do czasu 

powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, 

 

2. usuwa się zapis mówiący o limicie godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze (odpowiednio z 6 godzin na maksymalnie do ½ godzin 

obowiązującego etatu), 

 

3. usuwa zbędne regulacje, tj. określenie tygodniowego wymiaru zajęć stanowisk 

kierowniczych nie występujących obecnie w strukturze jednostek oświatowych, 

 

4. ustala się pensum dla logopedów, pedagogów i psychologów. 


