UCHWAŁA NR XI/80/19
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki psychologa, pedagoga,
terapeuty pedagogicznego, logopedy, doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem
kierunku kształcenia, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych
placówek pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art.42 ust.6, ust. 7 pkt 1, 2, 3 lit. a) i b), w związku 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. Określa się tygodniowy obowiązkowy czas pracy dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, obowiązkowy
wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego,
logopedy, doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia, tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze,
zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki.
§ 3. Traci moc uchwała nr XIV/144/12 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 września 2012 r. w sprawie
tygodniowego obowiązkowego czasu pracy dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego
prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz
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Załącznik do uchwały nr XI/80/19
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

TYGODNIOWY OBOWIĄZKOWY CZAS PRACY
dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczycieli realizujących obowiązki psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego,
logopedy, doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkola
i innych placówek pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
§ 1.
1. W celu ustalenia tygodniowego obowiązkowego czasu pracy dla nauczyciela realizującego w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin należy korzystać z następującego wzoru:
tygodniowy obowiązkowy czas pracy = liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym
szkoły podzielona przez współczynnik X
1) Współczynnik X równa się ilości godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym
szkoły w danym wymiarze czasu pracy, podzielonej przez wymiar czasu pracy nauczyciela, zgodnie
z art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, powiększonej o ilość godzin przydzielonych nauczycielowi w
arkuszu organizacyjnym szkoły w danym wymiarze czasu pracy, podzielonej przez wymiar czasu
pracy nauczyciela, zgodnie z art.42 ust.3 Karty Nauczyciela + n, gdzie n=kolejne, inne wymiary
czasu pracy przydzielone nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym.
2) Sposób przeliczenia przedstawia przykład: nauczyciel realizuje etat połączony 12/18 i 15/30
X=(12/18)+(15/30)=0,67+0,50=1,17. Liczba godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu
organizacyjnym szkoły: 12+15=27. Tygodniowy obowiązkowy czas pracy = 27/1,17= 23,08 = 23.
2. Obliczony tygodniowy obowiązkowy czas pracy w ułamku dziesiętnym zakrągla się do godzin w ten
sposób, że wielkości wynoszące mniej niż 0,5 pomija się, a 0,5 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.
Tygodniowy obowiązkowy czas pracy dla nauczyciela, wg przykładu opisanego w ust.1 pkt 2, wynosi
23 godziny tygodniowo.
3. Jeżeli ilość godzin przydzielona nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły jest większa niż
ustalony zgodnie z treścią ust. 1 obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, należy od liczby godzin
przydzielonych nauczycielowi odjąć liczbę godzin ustaloną zgodnie z wzorem określonym w ust. 1
pkt. 1. Tak ustalone godziny stanowią pracę w godzinach ponadwymiarowych.
4. Wartość godzin ponadwymiarowych oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania i ustalonego
tygodniowego obowiązkowego czasu pracy nauczyciela.
5. Tygodniowy obowiązkowy czas pracy dla nauczycieli ustala się dla każdego nauczyciela na jeden rok
szkolny.
6. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe ustalenie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy jest dyrektor
szkoły lub przedszkola, który zatrudnia nauczyciela.
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§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego na
stanowisku pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, terapeuty pedagogicznego, logopedy i doradcy
zawodowego, prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia, w wymiarze 20 godzin.
§ 3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych
placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki, w wymiarze:
1) w przypadku, gdy w grupie liczebność dzieci sześcioletnich przekracza 50% w stosunku do ogólnej
liczby dzieci - 22 godziny,
2) w pozostałych przypadkach - 25 godzin.
§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, obniża się
tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, do następującego wymiaru:
Lp

Stanowisko kierownicze

Tygodniowa liczba godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć

1.

Dyrektor przedszkola

5

2.

Wicedyrektor przedszkola

15

3.

Dyrektor szkoły podstawowej

4.

5.

- do 11 oddziałów

13

- 12-18 oddziałów

9

- powyżej 18 oddziałów

3

Wicedyrektor szkoły podstawowej
- 12-18 oddziałów

15

- powyżej 18 oddziałów

12

Kierownik świetlicy

23

§ 5. Wymiar zajęć, ustalony w § 4, odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. Wymiar ten obowiązuje od
pierwszego dnia miesiąca, w którym powierzono nauczycielowi obowiązki kierownicze w zastępstwie.
§ 6. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na wielkość i typ szkoły podstawowej lub warunki
pracy, Wójt Gminy Pszczółki, na wniosek dyrektora szkoły, może obniżyć wicedyrektorowi obowiązkowy
wymiar zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami, określony w § 4.
§ 7. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach
podstawowych, Wójt Gminy Pszczółki może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze
nieprzekraczającym 3 godzin tygodniowo, chyba że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba
przydzielenia większej liczby godzin.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 42 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę określa mi.in. zasady
rozliczania tygodniowego obowiązkowego czasu pracy dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć: pedagogów, psychologów, terapeutów
pedagogicznych, logopedów i doradców zawodowych oraz tygodniową liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekroczyć 25 godzin.
Dotychczasowa uchwała nie określała tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
pracujących w oddziale obejmującym dzieci 6-letnie i młodsze.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.
Zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w art. 42 ust. 7 cytowanej ustawy,
wykonuje rada gminy, w związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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