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UCHWAŁA NR XXIX/314/2017
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz.446, ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm. ), Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, wynikający z planów
nauczania lub organizacji pracy placówek w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego
tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten
wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru
tygodniowej liczby godzin zajęć, zwiększonego lub zmniejszonego, aby średni wymiar zajęć nauczyciela
w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu
w art. 42 ust. 3 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela.
2. Średni roczny wymiar godzin zajęć w ciągu roku szkolnego nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego ustala się wg wzoru:
P = ( G1 x T1 + G2 x T2 +….+ Gn x Tn ) : T
gdzie:
P
G1, G2…Gn (jeżeli występują)
T1, T2….Tn (jeżeli występują)
T

średni roczny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych
liczba godzin przydzielonych w poszczególnych okresach
długość okresów w tygodniach
ustalona dla danego nauczyciela ilość tygodni nauki w roku szkolnym

3. Obliczony średnioroczny wymiar godzin w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin w ten
sposób ,ze wielkości wynoszące do 0.5 pomija się , a wielkości wynoszące 0,5 i więcej liczy się za pełną
godzinę.
4. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1 i 2 powinien być określony dla każdego
nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
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5. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć
niższą niż tygodniowy obowiązkowy obowiązujący tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych obliczony wg § 1 ust.2 w przypadku wprowadzenia w trakcie roku szkolnego
zmian w organizacji pracy szkoły, godziny te zwiększają pensum, tak aby średni wymiar zajęć nauczyciela
w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu
w art. 42 ust. 3 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela. proporcjonalnie do okresu w którym realizuje godziny wynikające z wprowadzonych zmian
w danym okresie roku szkolnego
§ 2. 1. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin
zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć – godzinami ponadwymiarowymi są
godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad
ustalonych w § 1 ust. 1
2. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć
ustalonych według zasad § 1 ust. 2– godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć , proporcjonalnie do okresu w którym realizuje godziny
wynikające z wprowadzonych zmian w danym okresie roku szkolnego.
3. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć
w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę lub innych dokumentach dotyczących
warunków zatrudnienia należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
§ 3. 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, 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 określony
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Wojnicza oraz dyrektorom przedszkoli i szkół dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sebastian Wróbel

