
UCHWAŁA NR XXXV/251/2017
RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

z dnia 27 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 814, 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935) oraz z art. 42 ust.7 pkt 1 w związku z art. 91 d 
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. 2017 r., poz. 1189, 60) Rada Powiatu 
Namysłowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach 
i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Namysłowski

§ 2.  Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:

1) wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych,

2) odbywania praktyk zawodowych przez uczniów i słuchaczy,

3) różnej ilości godzin w poszczególnych semestrach roku szkolnego, wynikającej z planów nauczania.

§ 3. 1. Nauczyciele, dla których ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje 
obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, 
zgodnie z art. 42 ust. 5b Karty Nauczyciela, zobowiązani są do realizowania w innych okresach danego roku 
szkolnego odpowiednio większej liczby godzin  tak, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku 
szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi zajęć określonemu w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela, o którym mowa w ust.1, 
dla okresu, w którym zobowiązany jest do realizacji większej liczby godzin, ustala się następująco: X1 = P1 x 
4,16 x 10; X2 = P2 x 4,16 x T; Y = X1 – X2/(10 – T) x 4,16 gdzie: X1 – ogólna liczba godzin zajęć 
dydaktycznych w okresie 10 miesięcy, P1 – pensum nauczyciela, 10 – liczba miesięcy zajęć dydaktycznych 
w roku szkolnym, 4,16 – przeciętna liczba tygodni w miesiącu, T – liczba miesięcy danego okresu, kiedy 
nauczyciel wykonuje pracę poniżej obowiązującego go pensum, X2 – ogólna liczba godzina zajęć 
dydaktycznych nauczyciela według planu w okresie T, P2 – tygodniowa liczba godzin pracy nauczyciela 
w okresie T, Y – wymiar godzin pensum dla okresu, kiedy nauczyciel realizuje zwiększoną liczbę godzin.

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

§ 4.  Godziną ponadwymiarową jest każda godzina dydaktyczna realizowana przez nauczyciela powyżej 
ustalonego dla danego okresu obowiązującego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXX/297/2005 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 14 września 2005r. 
w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego

Piotr Lechowicz
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