
UCHWAŁA NR IV/17/2019
RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, pedagogów szkolnych, 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli pracujących z mieszanymi 
grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Grabowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, z późn. zm.), art. 91d pkt 1 w związku z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) Rada Gminy Grabowiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów 
nauczania lub organizacji szkoły w danym roku szkolnym nie wyczerpuje w danym okresie roku szkolnego 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub 
przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego 
wymiaru tygodniowego liczby godzin zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni tygodniowy wymiar 
zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć 
określonemu dla tego nauczyciela na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), z zastrzeżeniem § 3 – 5 uchwały.

2. Średni roczny wymiar godzin zajęć w ciągu roku szkolnego nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego stanowi iloraz:

1) sumy liczby obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zrealizowanego w poszczególnych tygodniach roku 
szkolnego, i

2) liczby tygodni zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w okresie roku szkolnego.

3. Zasady, o których mowa w ust. 2 stosuje się do nauczycieli szkół, dla których ustalony plan zajęć 
wynikający z planów nauczania jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest 
wcześniejszym zakończeniem zajęć w klasach programowo najwyższych.

4. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1 i 2 powinien być określony dla każdego 
nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielom do wiadomości przed 
rozpoczęciem roku szkolnego.

5. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin 
zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć 
realizowane ponad obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony według zasady ustalonej w ust. 1.

6. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, realizujących różny wymiar zajęć 
w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla 
całego okresu zatrudnienia.

§ 2. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który 
został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje 
z datą ustania stosunku pracy, z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar 
zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy 
tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub niniejszą uchwałą.

§ 3. Ustala  się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli 
zatrudnionych w pełnym wymiarze jako:

1) pedagog szkolny – w ilości 22 godzin,

2) logopeda – w ilości 22 godzin,

3) doradca zawodowy – w ilości 22 godzin,
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4) psycholog – w ilości 22 godzin,

5) nauczyciel przedszkola pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – w ilości 
24 godzin.

§ 4. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się 
według następującego wzoru: 

gdzie:

- W - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

- x1, x2, …, xn  -  ilość godzin przydzielona nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły na 
poszczególnych stanowiskach,

- y1, y2, …, yn - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
określony dla danych stanowisk na podstawie art. 42 ust 3. Karty Nauczyciela lub na podstawie § 
3 niniejszej uchwały,

- n - ilość stanowisk na których zatrudniony jest nauczyciel. 

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 określa się w pełnych godzinach tak, że czas zajęć do 0,5 godziny 
włącznie pomija się, a wielkość powyżej 0,5 godziny zaokrągla się do pełnej godziny. Jeżeli ilość 
zrealizowanych godzin przekroczy pensum ustalone zgodnie z ust. 1, to godziny przekraczające pensum są 
godzinami nadliczbowymi.

3. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycieli uzupełniających etaty w różnych typach szkół ustala się według zasad określonych w ust. 1.

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

1) Dyrektor Zespołu Szkół w Grabowcu – od 0 do 4 godzin,

2) Wicedyrektor Zespołu Szkół w Grabowcu – 6 godzin,

2. Wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 ma zastosowanie do nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych 
nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi 
zastępstwo, chyba że, zlecenie nastąpiło w pierwszym dniu miesiąca.

§ 6. Z dniem 1 września 2019 r. traci moc uchwała Nr XXV/125/2017 Rady Gminy Grabowiec z dnia 
25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, pedagogów 
szkolnych, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających, nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Grabowiec (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
z 2017 r. poz. 3585), zmieniona uchwałą Nr XXX/155/2018 Rady Gminy Grabowiec z dnia 22 marca 2018 r. 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 2428).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Czata
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UZASADNIENIE

Zmiany przepisów ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela wprowadzone ustawą z
dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
2245) - art. 6 pkt 14 lit. d, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r. – wprowadzają tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-
letnie i dzieci młodsze w wymiarze do 25 godziny. Zmiana ta będzie obowiązywała od 1 września 2019
roku, tj. w roku szkolnym 2019/2020. Arkusz organizacyjny Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w
Grabowcu na rok szkolny 2019/2020 winien być przyjęty do 31 maja 2019 roku. Przepisy uchwały Nr
XXV/125/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXX/155/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
nie obejmują tej grupy nauczycieli, a tacy występują w Samorządowym przedszkolu w Grabowcu. Dyrektor
zespołu opierając się na obecnie obowiązującej uchwale, tworząc arkusz organizacyjny na rok szkolny
2019/2020, naruszyłby przepisy ustawy Karta Nauczyciela, a taki arkusz nie zostałby zaopiniowany przez
kuratora, jako niezgodny z przepisami. Niniejsza uchwała daje możliwość, zgodnego z obowiązującymi w
roku szkolnym 2019/2020 przepisami, sporządzenia arkusza organizacyjnego, jego zaopiniowania i
zatwierdzenia. Ponad to, uchwała Nr XXV/125/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. została zmieniona uchwałą
Nr XXX/155/2018 z dnia 22 marca 2018 r., i zgodnie z przepisami dotyczącymi legislacji, w ciągu roku od
podjęcia uchwały zmieniającej, winny być ogłoszony teks jednolity. Niniejszą, nową uchwałą, zastępującą
uchwałę Nr XXX/155/2018, wprowadza się aktualizację merytoryczną przepisów i wypełnia się obowiązek
ogłaszania tekstu jednolitego, w tym wypadku – zastąpienia. Dlatego też, należy przyjąć niniejszą uchwałę,
jako porządkującą podstawę prawną pracy dyrektora nad arkuszem organizacyjnym zespołu na rok szkolny
2019/2020 i wypełniającą obowiązek ujednolicania przepisów prawnych.
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