
UCHWAŁA NR XXVII/111/2017
RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek  tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w punktach 
przedszkolnych , przedszkolu i szkołach na terenie gminy Sobienie-Jeziory

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2017r. poz. 1875). oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 i 3  w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy  z dnia 
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Związków 
Zawodowych Rada Gminy w Sobieniach-Jeziorach uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze  w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do wysokości określonej w poniższej 
tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęć
1. Dyrektor szkoły ( zespołu szkół)                        3
2. Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)  10

§ 2. 

Wymiar zajęć zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że wymiar ten obowiązuje tych nauczycieli 
od pierwszego dnia miesiąca następującego  po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3. 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla pedagogów, logopedów  zatrudnionych na pełnym etacie,   
prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami określa się  
w wysokości:

Lp. Stanowisko Tygodniowy wymiar  godzin zajęć
1. Pedagog 20
2. Logopeda 20

§ 4. 

Godziny zajęć, o których mowa w § 3 mogą stanowić uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela.

§ 5. 

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze w ramach jednego etatu dla których przewidziana jest różna liczba godzin tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych 
przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych.

2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w ust. 1 ustala się  wg 
następującego wzoru:W = (x1 + x2 + ….. xn) : [( x1 : y1 ) + ( x2 : y2) + …… (xn : yn)],gdzie:

-  x1, x2, xn – oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach, przydzielonych nauczycielowi 
w arkuszu organizacji szkoły,

Id: F6FBCA9B-05AA-4368-B93C-BC0FB6D7322E. Podpisany Strona 1



-   y1, y2, yn – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, 
wychowawczych określonych dla stanowisk wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta 
Nauczyciela(pensum),

-  W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przypadający na jeden etat (pensum etatu 
łączonego) wynikający z połączenia różnych stanowisk pracy o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny. 

3. Uzyskany zgodnie z ust. 2 wynik ilości godzin tygodniowego wymiaru, zaokrągla się do pełnej godziny 
w ten sposób, że czas zajęć mniej niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną 
godzinę.

4. Godziny przydzielone powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru, ustalonego na podstawie wzoru 
zawartego w ust. 2 są godzinami ponadwymiarowymi.

5. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się na podstawie stawki osobistego zaszeregowania danego 
nauczyciela i ustalonego wymiaru godzin.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Janasz
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