
UCHWAŁA NR XII/114/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania 

i rozmiarów  zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 1, 2 i 3 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:

a) wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych,

b) różnych ilości godzin w poszczególnych okresach/semestrach, wynikających ze szkolnego planu nauczania.

2. Dla nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 
określa się średni wymiar godzin zajęć, obliczony jako sumę godzin przydzielonych do realizacji 
w poszczególnych tygodniach roku szkolnego, podzielony przez liczbę tygodni nauki w danym roku szkolnym, 
a wynik powstały z podzielenia zaokrągla się z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela w układzie średniorocznym wyznaczać 
można wg schematu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W przypadku zmian organizacyjnych pracy zespołu/szkoły/przedszkola w trakcie roku szkolnego 
ustalone dla nauczyciela tygodniowe obowiązkowe wymiary godzin zajęć winny zostać zweryfikowane i w 
razie konieczności, ponownie ustalone. Średnioroczna liczba godzin zajęć nauczycieli ulega korekcie z dniem 
ich wprowadzenia.

5. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć 
w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę określa się średni wymiar zajęć dla całego 
okresu zatrudnienia.

6. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który 
został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje 
z datą ustania stosunku pracy, z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar 
zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy 
tygodniowy wymiar godzin zajęć, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

7. Przy ustalaniu okresów realizowania przez nauczyciela różnych tygodniowych obowiązkowych 
wymiarów zajęć uwzględnia się pełne tygodnie przypadające w okresie licząc od pierwszego do ostatniego dnia 
zajęć w danym roku szkolnym ustalonych na dany rok szkolny przez Ministra Edukacji Narodowej lub 
w czasie zatrudnienia nauczyciela, bez względu na przypadające w nich ferie zimowe, dni wolne od zajęć 
szkolnych oraz od pracy, święta, dni przerw świątecznych oraz rekolekcji wielkopostnych, z zastrzeżeniem 
ust. 9.

8. Jako pełne tygodnie włącza się również pierwszy i ostatni tydzień zajęć szkolnych danego roku 
szkolnego oraz pierwszy i ostatni tydzień zatrudnienia nauczyciela, niezależnie od tego, w którym dniu 
tygodnia te zajęcia zaczynają się lub kończą.

9. W przypadku ustalaniu okresów realizowania różnych tygodniowych obowiązkowych wymiarów godzin 
zajęć nauczyciela zatrudnionego w nieferyjnej oświatowej jednostce organizacyjnej uwzględnia się cały rok 
szkolny licząc od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia następnego roku.

§ 2. 1. Ustala się zasady udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze.
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2. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, którym powierzono zatwierdzone 
w arkuszu organizacyjnym oświatowej jednostki organizacyjnej stanowisko dyrektora albo wicedyrektora 
zespołu szkół, szkoły podstawowej lub przedszkola, prowadzonych przez Gminę Wołczyn, lub też inne 
stanowisko kierownicze w wymienionych jednostkach, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, 
określa się według tabeli nr 1.

- Tabela nr 1

Lp Stanowisko kierownicze 
Tygodniowy wymiar 

obowiązkowych zajęć po 
udzieleniu zniżki 

1 1) dyrektor przedszkola, w którym utworzono stanowisko wicedyrektora 
2) dyrektor przedszkola, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora

10
8

2 wicedyrektor przedszkola 14
3 1) dyrektor zespołu szkół

2) wicedyrektor zespołu szkół
2
5

4
dyrektor szkoły podstawowej liczącej:
1) do 8 oddziałów
2) od 9 do 12 oddziałów
4) od 13 i więcej oddziałów

7
5
4

5
kierownik świetlicy szkolnej w oświatowej jednostce organizacyjnej:
1) prowadzącej stołówkę z produkcją posiłków:
    - poniżej 100 korzystających z dożywiania
    - 100 i więcej korzystających z dożywiania

16
12

3. Do liczby oddziałów ujętych w tabeli nr 1 wlicza się oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły 
podstawowe.

4. Wymiar zajęć obowiązkowych ustalony zgodnie w ust. 2 dotyczy również nauczycieli pełniących 
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on 
tych nauczycieli od ósmego dnia nieprzerwanego zastępstwa do końca okresu zastępstwa.

5. Burmistrz Wołczyna może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji 
zajęć określonych w ust. 2, jeżeli warunki funkcjonowania zespołu szkół, szkoły podstawowej lub przedszkola 
powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

6. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Wołczyna może zmienić ustaloną w ust. 2 tygodniowy wymiar 
obowiązkowych zajęć po udzielonej zniżce.

7. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze godziny ponadwymiarowe i doraźnych 
zastępstw przydziela się tylko w sytuacji, gdy godziny ponadwymiarowe wynikają ze szkolnych planów 
nauczania i gdy nie ma możliwości realizacji godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw przez innego 
nauczyciela.

§ 3. 1. Ustala się dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych 
prowadzonych przez gminę Wołczyn tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli 
(nie wymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela), realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 
i zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących 
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym wymiarze zajęć w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Wołczyn 
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,  określa się według 
tabeli nr 2.

- Tabela nr 2

Lp. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy 
wymiar godzin 

1. pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy 22 
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- z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych

2. nauczyciel przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej 
pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 25

3. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego 
zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się tygodniowo w wysokości proporcjonalnej do 
obowiązujących wymiarów dla poszczególnych przedmiotów lub rodzaju zajęć.

4. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 
nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole, przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole 
podstawowej, w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się według zasad 
określonych w ust. 3.

§ 4. Tracą moc uchwały:

1) Uchwała nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiarów zniżek przysługujących nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze 
w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn

2) Uchwała nr XLIV/293/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie  z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach 
organizacyjnych prowadzonych przez gminę Wołczyn

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak
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Załącznik do uchwały Nr XII/114/2019

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zasady ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 
roku szkolnego

Lp.
Nazwisko i 

imię 
nauczyciela

Stopień awansu 
zawodowego

Przedmiot 
nauczania 
(zgodnie z 

kwalifikacjami)

Ilość godzin 
danego 

przedmiotu 
przydzielona 
nauczycielowi

Klasa Pensum 
przedmiotu

Czasookres 
nauki w 

danej klasie - 
ilość tyg. 

nauki

Współczynnik 
skrócenia czasu 

nauki

Rzeczywista ilość 
godzin realizowana 

w tygodniu 
(w układzie 

średniorocznym)

Tygodniowy 
wymiar etatu 

nauczyciela (w 
układzie 

średniorocznym)  

Tygodniowy 
obowiązkowy 

wymiar godzin 
nauczyciela
 (w układzie 

średniorocznym) 

Tygodniowa liczba 
godzin 

ponadwymiarowych
 w układzie 

średniorocznym)

1 ZW M
j. polski

biblioteka
historia

10
15
3

Razem: 28

II a, b

III

18
30
18

38
38
30

1
1

0,789

10
15
3x0,789 = 2,367
Razem: 27,367

10/18 + 15/30 + 
(3x0,789)/18 = 0,556 
+ 0,5 + 0,132 = 
1,188

27,367 : 1,188 = 
23,036

27,367 – 23,036 = 4,33
lub
23,036 x 0,188 = 4,33

2 AB K
WF
SKS

matematyka

14
4
6

Razem: 24

II a, b

V

18
18
18

34
38
30

0,895
1

0,789

14x0,895 = 12,53
4x1 = 4
6x0,789 = 4,734
Razem: 21,264

(12,53 + 4 + 
4,734)/18 = 
21,264/18 = 1,18

21,264/18 = 18,02 21,264 – 18,02 = 3,244
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