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UCHWAŁA NR VII/47/11
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin nauczycieli 

Na podstawie art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 
Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Rada Gminy 
Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do niniejszej uchwały określa się: 

1) Zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; 

2) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli – pedagogów szkolnych, 
logopedów i psychologów szkolnych; 

3) Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r. 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

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 zm.) organy prowadzące szkoły lub placówki określają m. in. tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 tej ustawy, zasady udzielania 
i rozmiar zniżek dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz zasady rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

Niniejsza uchwała reguluje powyższe zagadnienia w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach, dla których organem założycielskim jest Gmina Gnojno. Projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego - Oddział w Gnojnie. 

W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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Załącznik do Uchwały Nr VII/47/11
Rady Gminy Gnojno

z dnia 27 maja 2011 r.

I. Zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

1) Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. 
U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.), według następujących norm: 

 
Lp. Stanowisko kierownicze Ilość godzin zniżki Tygodniowy wymiar zajęć 
1 Dyrektor szkoły do 8 oddziałów 10 8 godzin 
2 Dyrektor szkoły do 12 oddziałów 12 6 godzin 
3 Dyrektor powyżej 12 oddziałów 14 4 godziny 
4 Kierownik filii 6 12 godzin 

2) Wójt Gminy w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych 
przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin 
zajęć określonego w pkt 1, jeżeli organizacja szkoły lub warunki jej funkcjonowania powodują 
zwiększenie zadań dyrektora. 

3) Wymiar zajęć ustalony zgodnie z pkt 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, z tym, 
że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. 

II. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli – pedagogów szkolnych, 
logopedów i psychologów szkolnych 

1) Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym wymiarze czasu pracy według następujących norm: 

a) pedagog szkolny - 24 godz. 

b) logopeda - 24 godz. 

c) psycholog szkolny - 24 godz. 

2) Za godzinę pracy nauczycieli wymienionych w pkt 1 przyjmuje się godzinę zegarową. 

III. Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

1) W przypadku realizowania przez nauczycieli etatu o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin stosuje się zasadę proporcjonalności, która polega na przeliczeniu części 
etatów i ustaleniu nowego wymiaru według wzoru: 

W = (x1 + x2 + ... + xn ) : [(x1 : y1 ) + (x2 : y2 ) + ... + (xn : yn )] 

gdzie: 

W – oznacza obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela, 
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x1 , x2 , …, xn – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk, przydzieloną nauczycielowi 
w arkuszu organizacji szkoły, 

y1 , y2 , …, yn – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
opiekuńczych i wychowawczych, określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta 
Nauczyciela oraz niniejszej uchwale. 

2) Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do godziny w ten sposób, że 
wielkości wynoszące mniej niż 0,50 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby. 

3) Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe 
zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela. 

4) Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania 
i ustalonego pensum. 

5) Pensum dla tych nauczycieli ustala się indywidualnie dla każdego i na jeden rok szkolny. 

6) Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o których mowa wyżej, 
jest dyrektor szkoły, który zatrudnia nauczyciela. 


