
UCHWAŁA NR XXXVI/443/2010  

RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru zniżek

oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst

jednolity z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar

godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w zależności od wielkości i rodzaju szkoły oraz warunków 

pracy, do wysokości ustalonej w tabeli: 

2. Wymiar godzin zajęć ustalony w ust. 1 dotyczy również nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią 

w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole, z tym, że obowiązuje on tych 

nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono im zastępstwo.  

§ 2.  1. W przypadku, kiedy warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora, 

może być on zwolniony częściowo lub całkowicie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć, o którym mowa w § 1. ust.1, przez Burmistrza. Dotyczy to także, nauczyciela zajmującego stanowisko 

kierownicze w zastępstwie dyrektora szkoły. 

2. W zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się czas , na który udzielono zwolnienia.  

3. Zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin może być cofnięte w każdym czasie, z chwilą 

ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie z tych zajęć.  

§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42

ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się według następujących norm: 

 

 

 

 

§ 4.  1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk 

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według 

wzoru: 

W = ( x 1 + x 2 ) : [ ( x 1 : y 1) + ( x 2 : y 2 ) ]  

gdzie: 

x1, x2 – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły,

y1, y2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych 

określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.  

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a 0,5 

i więcej podwyższa się do pełnej godziny.  

3. Godziny ponadwymiarowe to godziny pracy ponad określone pensum.  

4. Tygodniowy obowiązkowy czas pracy dla nauczycieli ustala się indywidualnie dla każdego nauczyciela i na 

jeden rok szkolny.  

5. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy jest dyrektor szkoły, 

który zatrudnia nauczyciela.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/358/2001 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zniżki godzin 

dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą 

obowiązującą od 1 września 2010 r.  

Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba obowiązkowego wymiaru zajęć

1. Dyrektor przedszkola liczącego: 

1) do 5 oddziałów 

2) 6 i więcej oddziałów

 

8 

6

2. Dyrektor szkoły liczącej: 

1) do 6 oddziałów 

2) 7 -9 oddziałów 

3) 10 – 16 oddziałów 

4) 17 i więcej oddziałów

 

10 

8 

5 

3

3. Wicedyrektor szkoły liczącej: 

1) 12 – 16 oddziałów 

2) 17 i więcej oddziałów

 

9 

7

Lp. Stanowisko Obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin 

zajęć

1. Pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, logopedzi, zatrudnieni w szkołach 

i przedszkolach

22

2. Nauczyciele wspomagający zatrudnieni w klasach integracyjnych 18

3. Nauczyciele wspomagający zatrudnieni w przedszkolnych oddziałach 

integracyjnych

22

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Bogusław Szymański 
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