Uchwała Nr XXXVIII/280/2009
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 22 października 2009r.
w sprawie zasad udzielania obniŜek godzin i zwolnień nauczycielom pełniącym funkcje
kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga,
psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w
poszczególnych okresach roku szkolnego, a takŜe zasad ewidencjonowania w szkołach
innych zajęć i czynności wykonywanych przez nauczycieli w ramach maksymalnie
czterdziestogodzinnego wymiaru czasu pracy
Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420)
oraz przepisów art. 42 ust. 7 i ust. 7a w związku z przepisem art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr
170, poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, Dz. U. z 2007r. 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 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1,
Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 145, poz. 917) uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Uchwała określa:

1) zasady udzielania obniŜek godzin i zwolnień nauczycielom pełniącym funkcje
kierownicze,

2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w przepisie art.
42 ust. 3 Karty Nauczyciela dla pedagoga, psychologa, logopedy oraz doradcy
zawodowego,
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony
plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

4) zasady ewidencjonowania w szkołach innych zajęć i czynności wykonywanych
przez nauczycieli w ramach maksymalnie czterdziestogodzinnego wymiaru czasu
pracy.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole, bez bliŜszego określenia - naleŜy przez to rozumieć zespół szkół, szkołę
podstawową, gimnazjum, przedszkole, szkołę dla dorosłych kształcącą w formie
zaocznej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzeń Wielki,

2) nauczycielach - naleŜy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Dobrzeń Wielki,

3) nauczycielach pełniących funkcje kierownicze - naleŜy przez to rozumieć
nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora lub wicedyrektora szkoły, a takŜe

nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a takŜe nauczyciela,
który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze.
§ 2.
1. Nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach obniŜa się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w przepisie art. 42 ust. 2 pkt 1
Karty Nauczyciela, w zaleŜności od wielkości szkoły oraz warunków pracy, do
wysokości ustalonej w tabeli:

L.p.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Rodzaj stanowiska
Dyrektor szkoły liczącej:
- do 6 oddziałów
- 7-12 oddziałów
- więcej niŜ 12 oddziałów
Wicedyrektor szkoły
Dyrektor przedszkola:
- czynnego 5h dziennie i liczącego 1-2 oddziały
- czynnego ponad 5h dziennie liczącego:
- 1 oddział
- 2 oddziały
- 3 oddziały
- 4 i więcej oddziałów
Wicedyrektor przedszkola
Kierownik świetlicy szkolnej
(stanowisko tworzone od 3 oddziałów)
Kierownik biblioteki szkolnej
(stanowisko tworzone od 2,5 etatów
bibliotekarzy)
Kierownik praktycznej nauki zawodu

Tygodniowy
obowiązkowy wymiar
godzin zajęć
7
5
3
5
13
12
8
7
5
8
22
25

10

2. Wymiar godzin zajęć ustalony w ust. 1 dla nauczyciela, który obowiązki
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
kierownicze, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym zlecono nauczycielowi pełnienie obowiązków.
3. Nauczyciele pełniący funkcje kierownicze nie mogą realizować godzin
ponadwymiarowych w zakresie większym niŜ połowa ustalonego tygodniowego
wymiaru godzin zajęć określonego w ust. 1.
§ 3.
Zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w przepisie art. 42 ust. 2
pkt 1 Karty Nauczyciela, przyznaje się dyrektorom zespołów szkół liczących powyŜej
dwudziestu oddziałów i posiadających co najmniej trzy róŜne typy szkół.
§ 4.
Ustala się obowiązkowy wymiar zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów oraz
doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach w wysokości dwudziestu czterech
godzin tygodniowo.

§ 5.
1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki
określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według wzoru:
W = (x1 + x2 ) : [ ( x1 : y1 ) + ( x2 : y2 ) ], gdzie:
x1, x2, - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk
przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,
y1, y2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć określony dla danych stanowisk w przepisie art. 42 ust.
Karty Nauczyciela i § 4 niniejszej uchwały.
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach, w ten
sposób, Ŝe godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za
pełną.
3. Godziny powyŜej otrzymanego wymiaru stanowią godziny ponadwymiarowe.
4. Do łączenia w ramach etatu zajęć o róŜnym tygodniowym wymiarze godzin moŜe
wystąpić wyjątkowo, w przypadku gdy nie ma moŜliwości zastosowania innych
rozwiązań przewidzianych przepisami Karty Nauczyciela i pod warunkiem
posiadania wymaganych kwalifikacji.
§ 6.
1. Zajęcia dydaktyczne wynikające z ramowego planu nauczania w szkole dla
dorosłych kształcącej w formie zaocznej mogą być:

1) wliczane do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych,

2) godzinami ponadwymiarowymi.
2. Do faktycznie przepracowanych zajęć dydaktycznych zalicza się przeprowadzanie
egzaminów klasyfikacyjnych ustnych, przy czym egzamin klasyfikacyjny rozliczany
jest dla trzech osób i liczony jest jako jedna godzina zajęć dydaktycznych.
3. Godziny zajęć dydaktycznych zawarte w ust. 2 nie są wliczane do tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
§ 7.
1. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w szkole dla
dorosłych kształcącej w formie zaocznej następuje w cyklu co dwa miesiące.
2. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się:

1) odbyte godziny zajęć, według zapisów w dzienniku lekcyjnym,
2) godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
3) godziny niezrealizowane z przyczyn leŜących po stronie pracodawcy.
§ 8.
1. Zajęcia i czynności, o których mowa w przepisie art. 42 ust 2 pkt 2 Karty
Nauczyciela, realizowane w szkołach przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym
wymiarze czasu pracy, polegające na prowadzeniu:

1) w roku szkolnym 2009/2010 - dodatkowo jednej godziny tygodniowo,

2) od roku szkolnego 2010/2011:
a) dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych - dodatkowo dwóch godzin
tygodniowo,
b) dla nauczycieli
tygodniowo,

szkół

ponadgimnazjalnych

-

dodatkowo

jednej

godziny

- są rejestrowane i rozliczane dla nauczycieli w okresach półrocznych, według
zapisów w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
2. Dyrektorzy szkół są obowiązani do prowadzenia ewidencji realizacji godzin, o
których mowa w ust.1 oraz przekazania w okresach do dnia 10 lutego oraz do końca
miesiąca czerwca kaŜdego roku, do Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim sprawozdania z rozliczenia tych
godzin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 9.
1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których plan zajęć
wynikający z planów nauczania w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje
obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć 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 przepisie art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela oraz postanowieniami § 4 i § 5 ust. 1-2
2. Ustalony dla nauczyciela, na zasadach określonych w ust. 1, wymiar godzin
zajęć róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie moŜe w okresach
realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1,5 etatu.
3. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1, powinien być
określony dla kaŜdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i
podany do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego, a w wyjątkowych
przypadkach nie później niŜ do10 września.
4. 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.
5. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin zajęć,
realizujących róŜny wymiar godzin zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego,
w umowie o pracę naleŜy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu
zatrudnienia.
6. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym
wymiarze czasu pracy, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o róŜnym wymiarze
godzin zajęć, określa się zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1-2.
7. Nauczyciele zastępujący innych nauczycieli stale lub doraźnie, wynagradzani są
zgodnie ze swoją stawką zaszeregowania według przepisu art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela oraz postanowień § 5 ust. 1-2.
8. W przypadku dołączenia (zapewnienia opieki poza realizacją podstawy
programowej) grupy dzieci w wieku 6 lat do grupy przedszkolnej dzieci w wieku od 3
do 5 lat - nauczyciel prowadzący zajęcia wynagradzany jest zgodnie z pensum 25godzinnym. Natomiast, gdy dołączana jest część grupy dzieci w wieku od 3 do 5 lat

do grupy dzieci w wieku 6 lat – nauczyciel wynagradzany jest według pensum 22godzinnego.
9. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku
szkolnego, na który został ustalony róŜny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w
planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym
Ŝe za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar realizowanych
zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za
obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć, określony przepisem art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela oraz postanowieniami § 5 ust. 1-2.
§ 10.
Praca w godzinach przydzielonych nauczycielowi ponad tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć godzin dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, bibliotecznych,
świetlicowych lub pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego określonych w
postanowieniach § 2, § 4, § 5 i § 6 jest pracą w godzinach ponadwymiarowych,
opłacaną na zasadach określonych w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli.
§ 11.
Traci moc uchwała Nr VI/32/2007 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca
2007r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniŜek dla dyrektorów,
wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole,
przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć innym
nauczycielom
zatrudnionym w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola)
gminy Dobrzeń Wielki oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w
poszczególnych okresach roku szkolnego (Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 7,
poz. 36).
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 13.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 14.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września
2009r.

