
UCHWAŁA NR 470 /2018 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 27 lutego 2018r. 

 
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym 
nauczycielom, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli,                               
którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych  w szkołach  
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Jastrowie. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                              
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875, poz.2232; z 2018r. poz.130) oraz art.42 
ust.7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz.1189, 
poz.2203) -   
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
§1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko 

kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określonych w art.42 ust.3 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, do wymiaru godzin określonego w tabeli: 
 
Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć dydaktycznych, 
opiekuńczych i wychowawczych 

1. Dyrektor szkoły podstawowej, liczącej 
do 200 uczniów 
 

5 

powyżej 200 uczniów  
 

3 

2. Dyrektor przedszkola 
 

6 

3. Wicedyrektor szkoły podstawowej, 
przedszkola 
 

8 

4. Kierownik szkoły filialnej 16 
 

 
§2. Organ prowadzący szkołę w ramach posiadanych środków finansowych może                 

w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, jeżeli 
warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora ze względu 
na wielkość szkoły. 

 
§3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych                             

i opiekuńczych: 
1) pedagog szkolny – 20 godziny tygodniowo, 
2) logopeda – 20 godziny tygodniowo, 
3) psycholog – 20 godziny tygodniowo, 
4) doradca zawodowy – 20 godziny tygodniowo. 



§4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami,                        
dla zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nauczyciela wspomagającego wynosi  20 godzin 
tygodniowo. 
 

§5. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz 
przez nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach 
mniejszych, obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak i dzieci innych grup wiekowych 
ustala się w sposób następujący: 

1) jeżeli w grupie liczba dzieci sześcioletnich jest równa lub większa niż liczba dzieci 
innych grup wiekowych pensum nauczyciela ustala się na 22 godziny, 

2) jeżeli w grupie liczba dzieci sześcioletnich jest mniejsza niż liczba dzieci innych grup 
wiekowych pensum nauczyciela ustala się na 25 godzin. 

 
§6.1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym 

wymiarze, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala                
się według zasad określonych w §6 ust.2 niniejszej uchwały. 

2. W celu ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli różnych przedmiotów,                  
w różnym wymiarze zajęć należy zsumować ilość godzin przydzielonych w arkuszu 
organizacyjnym szkoły/placówki i podzielić przez współczynnik „I” wyliczony                     
wg wzoru: 
I = (X1 : Y1 ) + …….(X2 : Y2) 
gdzie:  

− X1, X2 – oznacza liczbę godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu 
organizacyjnym szkoły lub placówki,  

− Y1, Y2 – oznacza tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych określonych w art.42 ust.3 Karty 
Nauczyciela i § 5 niniejszej uchwały. 
3. Otrzymany wynik, ustalony ułamkowo, należy zaokrąglić: 0,5 i powyżej w górę                  

a poniżej 0,5 w dół. 
4. Otrzymany wynik stanowi obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin nauczyciela,                         

z wyjątkiem godzin ponadwymiarowych, o których mowa w §7. 
 

§7. Godziny zajęć przydzielone powyżej wymiaru ustalonego w myśl §6                        
są godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu art.35 ust.2 Karty Nauczyciela. 

 
§8. Godziny doraźnych zastępstw realizowane będą według tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych                                         
i opiekuńczych zgodnie z art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz §3, 4 i 5 niniejszej uchwały. 
 

§9. Traci moc uchwała Nr 103/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 
2008r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli i udzielania zniżek w szkołach i przedszkolach, dla którym organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Jastrowie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008r. Nr 107, 
poz.1995). 

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2018r. 



UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr 470 /2018 Rady   Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, 
zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje 
kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów                  
o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Jastrowie. 
 
 

W projekcie uchwały określono zasady stosowania obniżki pensum dla dyrektorów                   
i innych stanowisk kierowniczych funkcjonujących w szkołach oraz zasady obliczania godzin 
ponadwymiarowych przy łącznym pensum nauczyciela,   

Przykłady wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, 
w oparciu o które określa się godziny ponadwymiarowe: 

− nauczyciel realizuje 17 godzin zajęć świetlicy według 26 godzinnego pensum                       
i 7 godzin dydaktycznych według 18 godzinnego pensum tj. 17/26 + 7/18=1,04; 
tygodniowy obowiązkowy wymiar (pensum) wynosi, obliczamy dzieląc liczbę 
realizowanych przez nauczyciela godzin tj. 24 godzin przez 1,04                                    
w wyniku otrzymujemy 23,07 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin tj. 23 godziny, 
w omówionym przypadku nauczyciel realizuje 1 godzinę ponadwymiarową. 

− nauczyciel realizuje 15 godzin w bibliotece według 30 godzinnego pensum, 6 godzin 
dydaktycznych według 18 godzinnego pensum i 6 godzin zajęć świetlicy według                   
26 godzinnego pensum tj. 15/30+6/18+6/26=1,06; tygodniowy obowiązkowy wymiar 
(pensum) wynosi, obliczamy dzieląc liczbę realizowanych przez nauczyciela godzin                
tj. 27 podzielonych przez 1,06 w wyniku otrzymujemy 25,47 godziny, zaokrąglając           
do pełnych godzin tj. 25 godziny, w omówionym przypadku nauczyciel realizuje                   
2 godziny ponadwymiarowe. 
W projekcie uchwały została również określona górna granica tygodniowego wymiaru 

godzin dla nauczycieli: pedagog szkolny, logopeda, psycholog, doradca zawodowy                           
i nauczyciel wspomagający. 
  

Podjęcie przedkładanej uchwały znajduje, zatem pełne uzasadnienie.  
 
 
 
 
 


