
UCHWAŁA NR XLIII/415/18
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze 

w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych 
nauczycieli, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 42 ust 7 pkt 1, 2, 
3 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) oraz 
Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, do wysokości:

Lp. Stanowisko kierownicze Ilość godzin zgodnie z rodzajem 
prowadzonych zajęć

1. Dyrektor zespołu placówek oświatowych, szkoły 
podstawowej liczącej do 11 oddziałów

5

2. Dyrektor zespołu placówek oświatowych, szkoły 
podstawowej liczącej od 12 do 17 oddziałów

3

3. Dyrektor zespołu placówek oświatowych, szkoły 
podstawowej liczącej 18 i więcej oddziałów

2

4. Dyrektor przedszkola liczącego do 5 oddziałów 5
5. Dyrektor przedszkola liczącego 6 i więcej oddziałów 3
6. Wicedyrektor 5

2. Zniżki, o których mowa w ust. 1 przysługują również nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni 
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, 
w którym nauczyciel zaprzestał pełnić tę funkcję.

§ 2. Organ prowadzący szkołę w ramach posiadanych środków finansowych może
w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru 
godzin określonych w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań 
dyrektora.

§ 3. 1.  Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym 
wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby 
realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej ustalonego zgodnie z ust. 1 pensum stanowią godziny ponadwymiarowe 
zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela.

3. Przykładowy sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.

4. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wielkości 
wynoszące do 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.

5. Wartości godziny ponadwymiarowej i doraźnych zastępstw oblicza się wg stawki osobistego 
zaszeregowania danego nauczyciela i ustalonego pensum.

6. Pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony ustala się indywidualnie dla każdego nauczyciela.

7. Nie dokonuje się łączenia etatu nauczycieli zatrudnionych w placówkach feryjnych
i nieferyjnych.
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§ 4. 1.  Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć prowadzonych bezpośrednio 
z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz ich rodzin dla:

1) pedagogów – 22 godziny

2) psychologów – 22 godziny

3) logopedów – 22 godziny

4) doradców zawodowych – 22 godziny

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa

§ 6. Traci moc Uchwała nr VIII/69/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz 
nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Jędrzejów oraz Uchwała nr XXXVII/322/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej  w Jędrzejowie

mgr 
inż. Kazimierz Michalski
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/415/18

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 28 marca 2018 r.

Przykładowy sposób naliczania pensum łączonego nauczyciela

1. Nauczyciel realizuje łącznie 20 godzin, w tym 9 wg pensum 18-godzinnego i 11 wg pensum 22 – 
godzinnego: 9/18 +11/22 =0,5 +0,5 = 1, więc tygodniowy wymiar wynosi 20 godzin – brak godzin 
ponadwymiarowych.

2. Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 wg pensum 18-godzinnego i 21 wg pensum 26-
godzinnego: 6/18 +21/26 = 0,33 + 0,81 = 1,14; jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat 
stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 24 godziny, a pozostałe 3 stanowią godziny 
ponadwymiarowe.

3. Nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 15 wg pensum 18-godzinnego i 10 wg pensum 26-
godzinnego: 15/18 + 10/26 = 0,83 + 0,39 = 1,22; jeżeli 1,22 etatu stanowi 25 godzin, to proporcjonalnie 1 etat 
stanowi 20,49 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 20, a pozostałe 5 godzin to godziny 
ponadwymiarowe.
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UZASADNIENIE

Art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zawiera delegację dla organu
prowadzącego szkołę lub placówkę, aby określił zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz
zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi
pełniącemu obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
kierownicze. Delegacja dotyczy również określenia sposobu obliczania pensum łączonego dla
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela, tj.
pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego. Zgodnie z art. 42 ust. 3 w tabeli pod
liczba porządkową 12 określono obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dla nauczyciela
posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianego dodatkowo w celu
współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem
społecznym, zatem nie ma już delegacji dla organu prowadzącego dotyczącej określenia pensum
wskazanego powyżej nauczyciela. W szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Jędrzejów występuje konieczność łączenia różnych pensum godzin dla jednego nauczyciela
w celu osiągnięcia przez niego zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, pod warunkiem, że
posiada on kwalifikacje do prowadzenia zajęć. W związku z tym dla nauczycieli prowadzących
zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu ustala się pensum
proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Różnica, która wystąpi między tygodniowym
wymiarem godzin przydzielonych, a ustalonym tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin
stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych. Uchwała uzyskała pozytywną opinię związków
zawodowych.
Uchwała w wyżej wymienionych sprawach ma charakter aktu prawa miejscowego, co pociąga za
sobą konieczność jej uchwalenia oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa
świętokrzyskiego.
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