
UCHWAŁA NR XL/286/2013
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 7 czerwca 2013 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

Na podstawie art. 42 ust. 7, art. 42a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela; 

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

a) nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

b) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 

c) pedagogów, 

d) psychologów, 

e) logopedów, 

f) doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu 
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2) ); 

4) przypadki, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia . 

§ 2. 1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający z planu nauczania 
lub organizacji pracy przedszkola, szkoły lub placówki w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje 
obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub 
przekracza ten wymiar, powinien w innych okresach danego roku szkolnego realizować taką liczbę godzin zajęć 
(zwiększoną lub zmniejszoną), aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał 
tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć. 

2. Praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 
określonymi w ust. 1, nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, 
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 
247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i 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 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 
i 1544.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, 
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, 
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 
791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 
i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 
r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 
139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.
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3. 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 ust. 1. 

4. Ustalony dla nauczyciela, na zasadach określonych w ust. 1, tygodniowy wymiar godzin zajęć, różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć 
przekraczać 1,5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 

5. Różny w poszczególnych okresach roku szkolnego plan zajęć, do którego odnoszą się zasady ust. 1-4, 
powinien być dla każdego nauczyciela określony w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany 
nauczycielowi do wiadomości, przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

§ 3. 1. Ustala się następujące zasady obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dyrektorowi, wicedyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko 
kierownicze w przedszkolu, szkole lub placówce, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni 
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz rozmiar tych obniżek: 

 
Lp. Stanowisko kierownicze; wielkość i typ przedszkola, szkoły, 

placówki, warunki pracy 
Tygodniowy wymiar zajęć 

1 dyrektor przedszkola liczącego: 
do 3 oddziałów 9 
4 do 5 oddziałów 7 
6 oddziałów i więcej 5 

2 wicedyrektor przedszkola 10 
3 dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu liczącej: 

do 7 oddziałów 9 
8 do 11 oddziałów 7 
12 i więcej oddziałów 5 

4 wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu liczącej: 
do 16 oddziałów 9 
17 i więcej oddziałów 7 

5 kierownik świetlicy szkolnej liczącej: 
70 do 100 wychowanków 13 
101 do 125 wychowanków 11 
powyżej 125 wychowanków 10 

2. Przepisy ust. 1 mają odpowiednio zastosowanie do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni 
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze. 

3. Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określone w ust. 1 lub 2, stosuje się 
odpowiednio: 

1) od pierwszego dnia objęcia stanowiska – w stosunku do dyrektora, wicedyrektora przedszkola, szkoły lub 
placówki oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub placówce; 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie 
obowiązków kierowniczych w zastępstwie i przestaje stosować z końcem miesiąca, w którym nauczyciel 
przestał pełnić te obowiązki. 

§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

1) nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy; 

2) pedagogów; 

3) psychologów; 

4) logopedów; 

5) doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu 
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
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- ustala się według następujących norm: 

 
Lp. Stanowiska Tygodniowy 

obowiązkowy 
wymiar godzin 

1 psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi zatrudnieni we wszystkich typach przedszkoli, szkół 
i placówek 

25 

2 nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym zatrudnieni dodatkowo w przedszkolach 
integracyjnych oraz w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem nauczycieli 
pracujących z grupami dzieci 6 - letnich 

25 

3 nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym zatrudnieni dodatkowo w przedszkolach 
integracyjnych oraz w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, pracujący z grupami 
dzieci 6 - letnich 

22 

4 nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym zatrudnieni dodatkowo w szkołach podstawowych 
i gimnazjach integracyjnych oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych z oddziałami 
integracyjnymi 

18 

§ 5. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych 
tygodniowych wymiarów godzin zajęć. Wymiar godzin ustala się według następującego wzoru (z zaokrągleniem 
do dwóch miejsc po przecinku): 

WG = (g1 + g2 +....+ gn) / (g1/G1 + g2/G2 +.... + gn/Gn), 

w którym: 

- WG - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 

- G1, G2, Gn – oznacza obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dla danego stanowiska, określony w art. 42 ust. 
3 ustawy Karta Nauczyciela oraz na podstawie przepisów wydanych w oparciu o art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy 
Karta Nauczyciela, 

- g1 - oznacza godziny przydzielone nauczycielowi w ramach wymiaru godzin G1, 

- g2 - oznacza godziny przydzielone nauczycielowi w ramach wymiaru godzin G2, 

- gn - oznacza godziny przydzielone nauczycielowi w ramach wymiaru godzin Gn. 

ustalony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin WG, zaokrągla się do pełnej godziny w ten sposób, że 
wymiar mniejszy niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny i więcej liczy się za pełną godzinę. 
Godziny zajęć realizowane przez nauczycieli powyżej ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru, 
stanowią godziny ponadwymiarowe – zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela. Do wyliczenia 
tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub placówce w celu uzupełnienia 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, stosuje się również w/w zasady. 

§ 6. 1. Nauczyciele, którym powierzono zadania doradcy metodycznego, otrzymują obniżenie obowiązkowego 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

2. Wymiar obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych ustala organ 
prowadzący, po zasięgnięciu opinii dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest 
zatrudniony. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr X/76/07 z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego 
zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania 
zwolnień od realizacji zajęć, a także określający tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gniezno 

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2013 r. 
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Uzasadnienie
Organ prowadzący szkołę, zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami), zobowiązany jest do ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym 
wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień. Jednocześnie art. 42 ust. 3 ustawy podporządkowuje 
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych 
z uczniami albo na ich rzecz ( pensum) – co do zasady – do określonego typu szkoły. Ponadto w art. 42 ust. 7 pkt. 
3 Karty Nauczyciela ustawodawca upoważnił organy prowadzące szkoły do określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Uwzględniając zmniejszenie się 
liczby zatrudnionych nauczycieli w związku z utrzymującym się niżem demograficznym, w ustawie – Karta 
Nauczyciela przewidziano regulacje umożliwiające zatrudnienie nauczycieli łączących w ramach etatu zajęć 
o różnym wymiarze pensum. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego 
etatu, w aktach prawa miejscowego możliwe jest ustalenie pensum proporcjonalnie do łącznej liczby 
realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny 
realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z art. 35 ust.2 ustawy – Karta Nauczyciela, godziny 
ponadwymiarowe. Dotychczas przedmiotowe zagadnienia regulowała uchwała Nr X/76/07 Rady Gminy Gniezno 
z dnia 22 sierpnia 2007r. ustalenia Regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji zajęć, a także określający 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, gimnazjach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gniezno. Przedkładane w niniejszym projekcie uchwały unormowania 
zostały dostosowane do aktualnego orzecznictwa oraz uszczegółowione, w oparciu o wieloletnie doświadczenia 
wynikające z ich stosowania, co powoduje że są bardziej czytelne. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest 
uzasadnione. 
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